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„Do života mě v dětství asi nejvíc formovaly dvě věci: skautský oddíl a Jaroslav Foglar."   
- Václav Marhoul -
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právě se k vám dostalo nejnovější vydání 
našeho oddílového časopisu - číslo 152. Je to 
číslo docela úctyhodné, přesně tolik Šestáků 
již bylo za dobu našeho působení vytištěno 
a distribuováno pro naši “vnitřní potřebu”, 
pro zaznamenání společných zážitků a také 
šíření důležitých informací, které hýbou oddí- 
lovým světem, a s kterými se chceme podělit 
i s každým z vás, kdo o to stojíte. Mimo 
tato regulérně číslovaná vydání se k vám 
v průběhu let mohlo dostat i množství tzv. 
Speciálů, které nejsou zařazeny do klasické-
ho běžného číslování a obsahují nejrůznější 
“speciality” od informací k táborům přes 
nárazové akce, které prostě stály za samo-
statný výtisk a sdílení mezi nás až po vy-
dání Šestáka v německém jazyce. Všechny 
zachované časopisy si můžete prohlížet na 
webu Oldskautů v rubrice Šesták (http://
oldskauti.cz/sestak/). Ať už jsi součástí naší 
jedinečné komunity jen pár týdnů či znáš 
oddíl jak své boty, vážně doporučuju prolis-
tovat tento krásný archiv. Vzpomínky, zážitky 
a zkušenosti - to jsou “věci”, které nám nikdo 
nevezme. A jejich sdílení je nádherý počin, 
obohacující jak člověka přijímajicího, tedy v 
tomto případě čtenáře, tak toho, kdo se roz- 
hodl se podělit, protože si své vědomosti 
a zkušenosti nenechává jen pro sebe, tedy 
přirozeně prokazuje službu ostatním.
Tímto se plynule přesouvám k jednomu 
velkému “DÍKY!”, které patří Dazulovi, který 
se celé ty roky neúnavně zasluhuje o to, aby se 
právě toto dělo a náš jedinečný časopis se vy-
dával. Je to práce, která není zas tak moc vidět, 
a pro člověka, který si nikdy nezkusil časopis 
sázet, je velice jednoduše nepředstavitelná. 
Já jsem si to zkusila asi na rok a přiznávám, 
že je za tím víc práce, úsilí a času, než bych si 
myslela. A proč nazývám Šesták jedinečným? 
No, kolik skautských oddílů vydává svůj vlast-
ní časopis? Z vlastních sil a na své náklady. To 
jen tak, važme si jej a stejně tak i příležitosti 
mít v něm otištěn svůj text či fotku. Je to velká 

čest. Jen si představte, až si připomenete ten 
archiv na webu za pět let! Nebo deset!
Aktuální číslo je poměrně objemné a obsahu-
je tak velké množství informací. Je to mimo 
jiné i proto, že oddíl nyní prochází počtem 
zásadních změn, které se promítnou v 
každodenním životě nejednoho člena Šestky 
a jeho blízkých. Na začátku si můžete přečíst 
článek z názvem “Hledání jehly v kupce sena”, 
kterým Fanta shrnuje své čtyřleté působení 
jakožto vůdce oddílu. Na něj naváže článek 
jeho nástupce/kyně a také vám budou 
sděleny zásadní změny a plány do nového 
skautského roku, které by měl mít na paměti 
každý člen i rodič.
Osobně se vám představí noví rádcové 
skautských družinek a krátce se můžete 
seznámit i s dalšími osobnostmi oddílu, které 
budete potkávat na schůzkách a výpravách, 
a které můžete kontaktovat kdykoliv bude 
potřeba.
Nechybí ani tradiční rubrika, která zastupu-
je již zmiňovanou kroniku, a tentokrát činí 
naprosto zásadní podíl celého čísla. Najdete 
zde zaznamenány zážitky z hlavní události 
skautského roku, čímž je tábor, který letos 
proběhl v indiánském duchu. Také článek z 
přechodu Malé Fatry, jakožto puťáku.
Neváhej se začíst do vzpomínek a nasát at-
mosféru léta v plném proudu. Na dveře už 
pomalu klepe podzim, i když počasí jistě 
vydrží letní ještě nějaký ten týden, nový školní 
a s ním i skautský rok je nekompromisně tady.
Všem přeju skvělý a úspěšný start: ve škole, v 
práci, v družince - hlavně novým, ovšem ve-
lice nadějným rádcům. Všem členům oddí-
lové rady taky pevné nervy a spoustu super 
kreativních nápadů.
Takže vzhůru za dobrodružstvím a v duchu 
skautského hesla - Buď připraven!

Všechno dobré, přeje
Kája - Karolína Možíšová

Milí členové, rádcové, vůdcové, rodičové a přátelé Šestky,
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„Pro mne skauting znamenal celoživotní orientaci na hodnoty, které do nás škola 
ani rodina nedostala.   - Břetislav Rychlík - 

(Fanta) HLEDÁNÍ JEHLY V KUPCE SENA

Jako všechno na zemi má svůj čas 
působnosti, životnosti a užitečnosti, 
stejně tak čestný post být vůdcem oddílu 
(tedy alespoň v mém případě) má svůj čas. 
Když jsem tehdy bral oddíl po Fialce, měla 
to být krátkodobá, asi roční, záležitost, než 
Ferda odmaturuje… Život tomu ovšem 
chtěl jinak a dneska jsou to celé čtyři roky 
vůdcování.  Ne každý dostane v životě 
šanci být vůdcem skautského oddílu, já 
měl to „štěstí“, že jsem k tomu přišel jako 
slepý k houslím a z kozí dobroty s dobrým 
úmyslem jsem to vzal. A nebyl jsem v tom 
sám… Tak jako v Rally spousta lidí zná 
jen pilota, ale spolujezdce, bez kterého 
by nikdy nedosáhli dobrého výsledku, 
zná málokdo. Tím chci říct, že na vedení 
Šestky jsem nebyl nikdy sám a za to jsem 
nesmírně vděčen lidem, kteří kolem mě 
stáli, pomáhali a byli mou oporou. Lidi, na 
které se můžu kdykoliv 100% spolehnout. 
Kamarádi, které mám fakt rád. Děkuju, že 
jsme vždy dosáhli cíle!
Těch pár set, možná tisíce hodin sta-
rostí, práce, příprav… bylo ve finále vždy 
odměněno dávkou radosti, zážitků, smí-
chu, dobrého pocitu a zkušeností. Tábor
y#Oddílovky#výpravy#Dinotice#Kačická 
lávka#Finská stezka#závod v Půchově#dr
užinovky#Polárka#Hawai#stěna#puťáky
#přepady#oheň    #Bystřička#běžky#Help! 
#lodě#paintball#kolo#Bařinka#Pán 
prstenů# Harry Potter# Budišov nad 
Budišovkou#Čermná ve Slezsku#Paddleb
oard#aquazorbing#promítání#širák#šrot
#kadibudka#rádcák
Tento zlomek věcí, které mi teď proletěly 
hlavou nejsou jen slova, ale celé příběhy 
plné zážitků a dobrodružství pro nemálo 
lidí, kteří mají s ŠESTKOU něco společného. 
Mezi významné okamžiky, kterých jsem 

mohl být součástí, považuji také, že se 
ŠESTKA oslavila jubilejních 20 let bez 
přestávky, dnes je to dokonce 22 let…. Zřejmě 
dobrej oddíl :-) Dále založení nové družinky 
Blešek, příchod Kikiny do vedení Světlušek a 
nalezení Honey, založení benjamínků v čele 
s Irčou a Terkou, nákup vlastního tábořiště, 
to že Březiny začli správcovat Dita a Deny, 
předání družinky Šneků do rukou Rádce 
Tovaryška (Martina), Předání družinky Žab 
do rukou Myši a následně pod křídla Verí-
ka. To, že Barča s Janinou nám vychováva-
jí nové členy jako naprosto samostatně 
působící jednotka… To že nám Vrabec  - pan 
Vráblík vyřezal pravý oddílový TOTEM, to 
jsou opravdu silné, velké momenty.
Jak zpívá Xindl - X … „Ještě jsem nebyl in a 
už jsem retro“ tak nevím, zda jsem byl jako 
vůdce IN… to posoudit musí druzí, ale vím, 
že bych nechtěl být retro:) A tak nastal čas 
hledat svého nástupce. Bylo to opravdu 
hledání jehly v kupce sena. V takové situaci 
si člověk moc vybírat nemůže. Ne nemůže si 
vlastně vybírat vůbec! Ale zároveň chci pro 
oddíl to nejlepší, nejlépe někoho, koho má 
Šestka v kořenech a zároveň někoho, kdo by 
ji nechal narůst krásnou, hustou a zdravou 
korunu dýchající  pro další a další generace 
mladých človíčků, těch, co budou psát další 
historii ŠESTKY sahajíc kdesi daleko. 
Téměř nesplnitelný úkol! Po dlouhých vi-
deohovorech až do setmění, rozprávěním 
o představách, teoriích i praxi, cílech, 
překážkách i chtíči. Po dlouhém, napínavém 
a „nekonečném“ čekání jsem našel přesně 
tu, která v mých očích splňuje požadavky 
pravého vůdce. A kdo že to je? Myslím, že o 
ní ještě hodně uslyšíte….  
Vážení přátelé, milí čtenáři, oddíle, parto…  
musím vám opravdu říct : „Bylo mi ctí“

Fanta Kulišák 

PS: jo a kdyby něco………..tak NIC! :)
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„Kdyby rybář napichoval na háček jako návnadu něco, co chutná jemu, asi by na to moc ryb 
nechytil. Proto užívá jako návnadu to, co chutná rybám. S chlapci je to stejné. Kdybyste jim 

kázali o tom, co sami považujete za povznášející, nechytili byste je.    - R. Baden-Powell - 

(Kája) Říká se, že cesty osudu jsou nevyzpytatelné. 
Čím víc, ale člověk žije vědomě, zjišťuje, že se mu 
dostává přesně to, co potřebuje, k čemu je určen a 
co ho rozvíjí tím jeho vyvoleným směrem. A taky, že 
je toho přesně tolik, kolik je schopen unést. Někdy 
se sice subjektivně zdá, že náklad, který jsme si na 
záda nabrali, je příliš těžký. Nemůžeme 
se už hnout ani o píť dál, ba naopak cou-
váme zpět a klesáme na kolena. To ovšem 
není skutečná realita, je to jen zkouška, 
takový testík, který dostáváme, aby bylo 
jasno, jestli už jsme se naučili vše pod-
statné z dané kapitoly života a jestli 
můžeme pokročit dál, blíž k cíli, který je 
krásný, ale bez cesty k němu by byl ničím. 
Byl by bezvýznamným pojmem. Neuchop-
itelný a naprosto zbytečný. Všechny těžkosti života 
jsou neocenitelnými dary. Tolik kolik se cítíme 
býti vrženi zpět či sraženi níž, o tolik následně 
poskočíme vpřed a vyhoupneme se výš. Jediné co 
je třeba mít na paměti, je důvěra v sebe sama.
Naslouchám svému srdci a své intuici. Oni vědí, 
kudy vede moje cesta a pokud mám tendenci 
jít stezkou, která mi neslouží, nedovolí mi na ni 
vkročit, jsem-li s nimi v kontaktu.
Když mě roku 2004 přivedla červnová bouřka a 
nepřítomnost kamarádek ve vesnici na hřiště, 
kde si skupinka dětí mého věku hrála na kolotoči, 
nevěděla jsem, kdo jsou to skauti. Znala jsem 
několik málo tváří z vysílání obecního infokanálu 
a černého psa ve znaku, který mi naháněl hrůzu. 
Bouřku jsem přečkala s ostatními v klubovně pod 
kulturákem při trénování stopovacích značek a 
než odbyla šestá večerní, měla jsem pozvání na 
schůzku následující týden. Mamka tehdá byla 
sice div živá, když během děsivé bouřky obvo-
lávala maminky mých kamarádek ve vesnici a s 
hrůzou zjišťovala, že nejsem ani u jedné z nich, 
zatímco já jsem si spokojeně užívala svou první 
světluškovskou družinovku a domů se vrátila v 
dohodnutý čas. A tak se stalo, že jsem týden na 
to zase dorazila a pak znovu a znovu. Po prázd-
ninách jsme jeli na moji první výpravu - na 
Čertovy skály do Lidečka, kde jsem úplně poprvé 
lezla i slaňovala, a kde se dost možná zaselo 
semínko mé nynější veliké radosti a náklonosti k 
lezectví. Jezdila jsem na všechny výpravy, kterých 

bylo možné se zúčastnit a navštěvovala družinové 
i oddílové schůzky. Čas plynul a ze světlušky se sta-
la skautka a hrdá členka družiny Žab. Když jsem se 
tenkrát přihlásila jako jediná na sjíždění Bystřičky, 
nechtěl mi Pípa věřit to, že jsem jen malá Žabka a 
ne žádná rádkyně. Říkali i s Dazulem: však počkej 
za pár let, ani Fiaka nám ještě nedávno nevěřila, 
že by z ní někdy mohla být vůdkyně a podívej na 
ni! Ono se to pozná…
Asi nemusím říkat, že o nějaký ten pátek později 

jsem po Ditě přebrala dívčí družinku a čtyři 
roky usilovně týden co týden tvořila pro-
gram na schůzky a snažila se být ostatním 
vzorem i oporou. Samosebou je kupa věcí, 
které bych teď udělala jinak a “lépe”. Neb-
yla jsem perfektní rádkyně, ale myslím, že 
můžu říct, že jsem dělala, jak nejlépe jsem 
uměla dle svého vědomí a svědomí. A to je 
nejvíc, co každý může nabídnou.

Nyní dostávám neuvěřitelnou příležitost, využít 
znalost toho, co bych mohla dělat lépe a opravdu 
to uskutečnit. Jsem za ni velice vděčná a doufám, že 
se mi podaří tohle “rádcování” o level výš, naplnit 
do poslední kapky.
Abych byla skutečně upřímná, musím říct i to, že 
moje situace pro vedení oddílu není ani z daleka 
ideální. Je zde velký seznam důvodů pro to, abych 
toto poslání odmítla. A můžete si být jistí, že celý 
proces rozhodování o osudu našeho oddílu byl plný 
emocí a bolesti. Jdu do toho se všemi handicapy, 
které jakožto oddílový vedoucí mám a pevně věřím 
tomu, že společně s ostatními - vůdci, rádci, rovery, 
členy i rodiči budeme tahat za jeden provaz a usi-
lovat o společné cíle, mezi kterými je v prve řadě 
vychování krásných, sebevědomých, samostat-
ných mladých lidí se smyslem pro dobrodružství 
a legraci. Jsem vděčná za každou pomocnou ruku 
přiloženou k dílu a moc za ni děkuji. Je mi jasné, že 
ta cesta bude trnitá, stihla jsem se o tom přesvědčit 
dřív, než mi vůbec odstartovali první kroky na ní. 
Možná na mě někdo může pohlížet jako na ba-
tole za volantem, já jim to vyvracet nebudu, ale 
každého takového předem žádám: netočte tím 
volantem ze sedadla spolujezdce ani nepřidávejte 
plyn do zatáček. Zkuste být tolerantní a laskaví 
alespoň do té míry, do které i vy požadujete pocho-
pení ostatních. Co mohu slíbit já vám, je to, že 
budu pracovat a rozvíjet sebe i naši společnou ces-
tu tolik, kolik jen zvládnu.
Tak hurá na to. Díky všem.

CESTY OSUDU



  Kája: 739 649 689
  Kikina: 728 485 112
  Irča: 737 249 210
  Janina: 731 488 124
  Verík: 604 476 988
  Tovaryšek: 736 411 471
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„Pomozte chlapci, aby se naučil spoléhat sám na sebe, aby byl vynalézavý a aby „sám řídil svůj 
člun“ – to znamená, aby se stále díval vpřed a udával směr svému životu.    - R. Baden-Powell - 

Se začátkem nového školního a taktéž skautského 
roku dochází v našem oddíle k několika 
personálním změnám. Nejvýraznější změnou 
je Fantovo předání vůdcování Káji. Světlušky a 
vlčata v Kateřinicích nadále vede Kikina a Hanny. 
Stejně tak neměnné zůstává vedení nově vzniklých 
Benjamínků, které obstarává Irča a Terka. 

Vedoucí světlušek a vlčat v Ratiboři jsou už de 
facto od založení Šestky Bára s Janinou a to je tedy 
pěkně úctyhodná řádka let. Je tedy zcela pochopi-
telné, že je na čase předat žezlo dál. Obracíme se 
tedy na starší členy oddílu, rodiče, sourozence, ka-
marády a známe. Máš-li rád/ráda práci s dětmi, 
přírodu a spoustu her, a máš-li volno a chuť, přijď 
navštívit světlušky a vlčata na jejich pravidelnou 
schůzku v pondělí odpoledne do ratibořské klu-
bovny. Ozvi se Janině nebo Báře, přivítají tě s ote-
vřenou náručí. 

Rex na táboře předal vedení družiny Šneků Mar-
tinovi (Tovaryškovi). Rovněž Žabky mají novou 
rádkyni – místo Myši je nyní Verík, která bude 
zároveň rádkyní družiny Blešek, která se dočasně 
s Žabkami spojuje. 

Oddílovky budou probíhat jednou za dva týdny a 
to tak, že každý sudý týden. Změní se i čas oddílo-
vých schůzek, začínat budeme v 16:00 a končit v 
18:00. Místo a den zůstávají stejné, tedy v pátek v 
Kateřinické klubovně v DBC Březiny.

RS neboli roveři a rangers, tedy mladí lidé ve věku 
cca od 15 do 18 let jsou zásadní součástí celého 
skautského hnutí. Jsou hybnou silou a jiskřivou 
energií, která proudí, aby zažívala velká i malá 
dobrodružství a byla součástí něčeho velkého a 
smysluplného. Program pro RS nám v oddíle už 
několik let chybí, a proto jej nyní krůček po krůčku 
zkusíme zaktivovat. Dazul, mimo jiné i  jako za-
kladatel prvního roverského kmene na vsetínském 
středisku, souhlasil, že s tímto velkým soustem 
pomůže a tak se už brzy můžeme těšit na první 
setkání.

Pokud budete mít v průběhu roku nějaké dotazy, 
rádi Vám je zodpovíme na oddílovém emailu: 
info.sestka@gmail.com

Takže, jmenuju se Veronika 
Juráňová a má přezdívka je 
Verík. Ráda bych vám o sobě a 
mé roli v oddíle něco napsala. 
V oddíle jsem 7 let a členkou 
Žabek už tři roky a absolutně 
jsem si to zamilovala, tak 
proč se nestát jejich rádkyní? 
Posunout se trochu dál a 
být tak s Žabkama ještě víc. 

Nakonec se naskytla příležitost, já jsem se jí 
s nadšením chytla a na letošním táboře jsem 
sotva čtrnáctiletá přebrala zodpovědnost za 
naši úžasnou Žabí družinku. 
Spolu s mým podrádcem Karlem je naším 
hlavním cílem sjednotit celou družinu, aby 
nám vše skvěle fungovalo a cérky byly jako 
rodina, která skautem žije. Za celý letošní 
školní rok toho ještě spoustu zažijeme a 
naučíme se novým a starým věcem i čistému 
myšlení. Družinka se bude scházet jednou 
týdně. Přibližně dvakrát za tři měsíce budeme 
pořádat družinové výpravy, které budu 
všem rodičům oznamovat všemi možnými 
prostředky, na kterých se dohodneme, čtrnáct 
dní předem, aby se nestalo, že by holky neměly 
například vhodné oblečení nebo třeba vůbec 
nepřišly. Doufáme v to, že se vše podaří jak má, 
a milí rodiče, určitě mě můžete kontaktovat na 
toto číslo 604476988, kdykoliv budete cokoliv 
potřebovat, a jestli budete chtít, můžete si 
kdyžtak napsat o mou adresu. O jakékoliv 
změně dám ihned vědět všem členům i vám. 
Doufám, že vše proběhne jak má, a už se těším 
na první družinovku.

Moje přezdívka je 
Tovaryšek, ale jmenuju 
se Martin Uhřík. Studuju 
na SPŠS Vsetín a letos 
povedu družinu Šneků. 
Užívám si pobyty v 
přírodě a adrenalinové 
outdoorové sporty. Rád si 
čtu dobrodružné romány a 
něco kutím. Pro kluky chci 
připravovat celoroční pestrý 

program, který vyvrcholí letním táborem. 
Přes rok bych mimo sportovních aktivit chtěl 
zvládnout s dětmi i skautské dovednosti jako 
uzly, morseovka, stopy a přežití v přírodě – 
proto někdy přijdou domů špinaví. Chtěl bych 
jim taky předat základní skautské myšlenky, 
hodnoty a morální cítění. Mým hlavním 
cílem ale je, aby kluci do družiny chodili rádi, 
pravidelně a účastnili se oddílových akcí. Proto 
všechno budu potřebovat i Vaši spolupráci. Jo, 
a navíc umím vajíčka na deset způsobů!
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„Oddíl dá člověku především přátele na celý život. Naučí ho přátelství, důvěře, spolupráci 
s druhými a pomůže mu objevit, v čem je dobrý."   - Helena Illnerová - 

sobota - 29.6.2019
(Fanta) Puťák, den první. Letošní puťák je trochu 
zvláštní. A to hned v několika věcech. Když mě asi 
před půl rokem Kečibuz a Rex prosil, ať s nimi jedu na 
puťák letos já, přemýšlel jsem, jak to udělám s vol-
nem v práci. Přece jen tábor plus puťák je nějakých 
23 dní. Co bych ovšem pro naše drahocenné členy 
neudělal. Tak teda ok, pojedu. S blížícím se puťákem 
se změnilo i pár okolností. Například, že Kečibuz 
úplně zanevřel na družinu i oddíl, ale proč něco lá-
mat přes koleno, že jo… Rex začal dělat autoškolu 
a z důvodu zkoušek se taky nemůže zúčastnit. A ve 
finále si Martin (Alík, Tovaryšek) rozbil své koleno 
a taky musel vynechat… čili zůstaly dvě žaby, které 

jsou na puťáku prvně, a já jsem taky ještě nebyl na 
puťáku ve třech a jen s babáčema… ale věci  se mění 
a čas běží. Je 7:00 ráno. Nabírám u Karolů v Ratiboři 
Bebe a Myš a vyrážíme směr Strečno, odkud začíná 
náš přechod malé Fatry. Cesta probíhá v poklidu a 
jelikož první den nás čeká jen krátký výstup na chatu 
pod Suchým, čas nás netlačí. Parkujeme u  visuté 
lávky ve Strečně, probíhá krátká rekapitulace, zda 
máme vše, zbytečnosti necháváme v autě. 

Nahazujeme batožinu a vydáváme se po červené 
směrem ke starému hradu, který jsem vždy obdi-
voval pouze ze sedadla automobilu…  a nyní tam 
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„Skautské hnutí je světovou jedničkou ve výchově mládeže. Motivuje mladé lidi k tomu, 
aby stoprocentně rozvinuli svůj potenciál."     - Nelson Mandela - 

budu doopravdy. Na mapě se to zdá být kousek, 
skutečnost je krapet delší, ale po zaslouženém 
prvním stoupáčku usazujeme batohy a utíráme 
první puťácké kapky potu a vytahujeme zásoby z 
domu. Někomu taťka udělal řízky, někdo je nesl 
a někdo je snědl jak plch hrušku! Někdo měl zase 
toasty a taky je nesl a taky je snědl. A ptáte se jestli 
taky jak plch hrušku? Ano, stejně. Cítil jsem takovou 
tu počáteční únavu z práce těla s batohem proti 
kopci. Ještě to není to pravé sladěné a odhodlané, 
vytrvalé stoupání s těžkým batohem bez sebemenší 
známky únavy, který by potěšil škodolibé kolegy, 
co vám při pauzičce nacpou šutr jako kráva do ba-
tohu táák hluboko, že byste ho našli, až kdybyste 
potřebovali pletené ponožky pod spacákem… Zkrát-
ka ještě jsem se nerozšlapal. Před torzem hradu se 
parta „dobrovolníků” potí a pálí slunečním žárem 
při ručním řezání a kácení křovin a stromů. Nevím, 
zda bude následovat nějaká rekonstrukce hradeb. 
Začíná průzkum hradu, nebo toho, co z něho zbylo. 
Fascinující výhledy na Stračňansků zátoku skrze ka-
menné oko ve zdi, několik komnat s pevným stropem 
přímo vybízejících k přenocování…  Nahazujem bág-
ly a začínáme prudko stoupat ku hřebeni Malé Fa-
try… Začínám nabírat tempo a velmi rychle ztrácím 
cérky z dohledu. Počkám na ně. Trvá to překvapivě 
dýl, než jsem kdy na koho čekal. Vypadá to, že holky 
si s kopcem moc nerozumí a dávají mi najevo, že na 
ně čekat nemám. Čekám tedy na horizontu. Piju, 
svačím, usychám, vykonávám biologickou potřebu, 
a cérek nikde… Pamatuju si na svoje první puťáky, 
na ty kopce, žebříky a plně respektuji jejich tempo  
a proto hned po jejich příchodu nahazuju bágl a 
říkám: „Jdeme dál, ne?” Ne. Bylo to jinak… Jelikož 
trošičku pomaličku stárnu a moudřím, beru ohle-
dy víc než dříve, dávám cérkám čas k oddechu, te-
kutiny a snažím se trochu odlehčit míru převýšení, 
že to nejhorší je za náma (pro dnešek). Následoval 

výstup k chatě Pod suchým, což už bylo stoupání 
mírné a poslední kilometry jsme šli spolu. Jsme u 
chaty, dáváme si vychlazené nápoje na osvěžení a 
odpočíváme… Máme dobrý čas a tak nahazuju do 
éteru, že bychom k těm 703 m. n. m. mohli ještě 
přidat těch 418 m a zdolat tu tisícovku ještě dnes. 
Samozřejmě na lehko. Batožinu necháváme u chaty 
a stoupáme na Suchý (1468 m. n. m.). Je to ještě přes 
kopec a za 45 minut jsem na vrcholu. Bez batohu 
cerky zrychlily a doráží po deseti minutách.
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neděle - 30.6.2019
(Myš) Ráno bylo celkem v pohodě. No asi nejvíc z 
celého dne. Vstala jsem asi první, určitě mi nevez-
mou to prvenství ve vylezení ze stanu… Po jídle a 
taktické poradě o přesunu naší jednotky jsme se 
sbalili, umyli si zuby, poskládali stan a vydali se na 
cestu. Stoupák hned z rána se nám s Bebe nelíbil, 
zato Fanta byl za 5 minut hore a při čekání na nás 
si zdříml. Šli jsme přes Javorinu a na Príslopu, pod 
Suchým jsme zabočili doleva a obešli si již zdolaný 
Suchý. Hnedka z kraje lesa si začala BeBe stěžovat, 
že ji bolí koleno. Operace jauu se zdařila, a tak cesta 
mohla pokračovat. Já jsem se inspirovala Fantou 
a bez mého povšimnutí jsem jim utekla. Všimla 

jsem si toho až na sedle, na které jsem vyšla, lehla 
jsem si tam a stejně jako Fanta jsem si zdřímla. Ces-
ta pokračovala přes Stratěnec a  velký stoupák na 
Malý Kriváň. Fanta plný sil došel z nás tří první a už 
při mém příchodu čekal, že konečně dostane jídlo. 
Ovšem chleba byl u Bebe, která byla v půlce stoupáku. 
Takže chudák ještě chvíli musel hladovět. Po delším 
odpočinku na Kriváni jsme museli sestoupat, a to 
bylo opravdu nepříjemné, protože bylo největší vedro 
a bylo to docela dost náročné na kolena. To nedělalo 
dobře BeBe a jejímu kolenu, takže jsme si s Fantou 
opět lehli a chvíli jsme na ni počkali. Zachránil nás 
tam pramen, který tekl ze skály, protože už jsme skoro 
neměli vodu a čekal nás nejvyšší vrchol Malé Fatry 
– Velký Kriváň. Velký Kriváň nebyl tak náročný jako 
hora předním, a to Pekelník. S Fantou jsme se shodli 
na tom, že na ten Pekelník je ten nejpěknější výstup 
z celé Fatry. BeBe zůstala na hraně Velkého Kriváně 
a my s Fantou jsme si vyběhli posledních pár metrů, 
abychom si nenechali ujít ten krásný výhled, který 
nám tato hora naskýtá. Potom už stačilo sestoupat 
na Snilovské sedlo, což oproti ostatním sestupům 
naší jednotce vyšlo dokonce i v časovém limitu. Ze 
sedla už to bylo jenom kousek na chatu pod Chle-
bom, kde jsme si opět postavili stan, dali si halušky a 
sladké knedlíky a opekli jsme si špekáčky. Zranění za 
tento den bylo hojně. Mně se povedlo spálit celé tělo, 
málem jsme umřeli na dehydrataci a BeBe nemohla 
pomalu ani šlápnout na zem kvůli kolenu. Ale i tak 
to stálo za to.

"Skauting odtržený od reality je holý nesmysl.“   -  Robert Baden-Powel - 
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pondělí - 1.7.2019
(Myš) Třetí den je vždycky kritický. Proto byla naše 
cesta naplánovaná jako nejkratší za celý pochod, 
a to jsme ji za pochodu ještě zkrátili. Fanta si ráno 
přivstal a skočil šipku do takového bazénku, teda 
spíš kovové kádě a okoupal se. Po snídani jsme 
věděli, že se naše jednotka musí vydat na cestu,  
protože před námi bylo opět nepříjemné stoupání. 
To ranní stoupání nám byl Pekelník dlužen. Já jsem 
se celkem držela Fanty, ale Bebe se blbě vyspala, 
byl to třetí den… no prostě strašně moc aspektů 
nasvědčovalo tomu, že možná ani nedojde. Ale i 
přes všechny překážky jsme se dostali na Sedlo za 
Hromovým a mohli jsme v klidu pokračovat krásně 
po hřebenu až na Poludňový Grúň. Já jsem myslela, 
že už teď půjdeme postupně pomalu dolů, jenže to 
jsem nečekala, že naše cesta vede asi do dvou třetin 
Stohu a až tam jsme mohli odbočit na cestu a Stoh 
obejít. Mě se na cestě na Stoh udělalo špatně. To 
byl asi nějaký mini úpalíček. Odpočinuli jsme si, 

najedli se a naše posádka se v plném počtu dobel-
hala až na Meziholie. Zde se odvážný Fanta rozhodl, 
že si vyběhne Velký Rozsutec. Chrabrý to vůdce. Z 
posledních sil jsme mu jen mohly fandit. Po delším 
odpočinku jsme se s BeBe zvedly a šly už poma-
lu dolů na autobus. Cestou jsme potkaly krásnou 
hospůdku, kde jsme se rozhodly počkat na Fantu. 
Ten došel chvíli po nás. Po občerstvení jsme se zvedli 
a dobíhali na autobus, který měl ovšem zpoždění. To 
se nám nelíbilo, a to hned ze dvou důvodů. Museli 
jsme utíkat. A taky to byl přímý spoj na vlak, kterým 
jsme se měli dostat k autu. Nakonec všechno dobře 
dopadlo. Přeběhli jsme jenom cestu a naskočili na 
vlak skoro za jízdy. Prubli jsme to a tu jednu zastávku 
jsme za ty nervy, které nám slovenské dráhy a auto-
busy způsobili, jeli načerno. A nechytli nás. Největší 
strach jsme měli z toho, že přijdeme a auto nikde. 
To se naštěstí nestalo a my jsme nasedli a dojeli do 
Dinotic, kde jsme si uvařili pudink a padli únavou.

„Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, 
nadarmo bdí strážný."    - žalm 127 -



„Skauting ukazuje, že opravdové hodnoty v životě jsou trvale udržitelné – čestnost, vstřícnost 
vůči druhému, loajalita vůči kamarádovi. Celý skauting je výchovou proti konzumní 

společnosti. To hlavní je naučit se vážit si toho, co je v životě opravdu cenné a tudíž udržitelné."
- Erazim Kohák - 
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čtvrtek - 4.7.2019
(Dazul) Letošního plachtění jsem se nemohl dočkat. 
Ač, k mé lítosti od dob Rakouska-Uherska nemáme 
moře, máme alespoň přehrady, po kterých se dá plout 
v malé plachetnici. I když je přehrada Bystřička jen 
pár kilometrů od naší klubovny, zrovna ona není pro 
plachtění úplně vhodná, a tak jezdíme na „nejmladší 
přehradu“ Slezkou Hartu, která je cca 20 km od stálého 
tábořiště ŠESTKY. S blížícím se časem odjezdu jsem 
si připadal trošku jako malý skautík, který se těší na 
svoji první plavbu – klíčovou věc v životě opravdového 
muže. Vůbec jsem neřešil, zda se mnou někdo pojede 
či pojedu sám, protože už jsem se za ty roky naučil 
střediskovou plachetnici třídy vaurien (školní plachet-
nice pro dvě plachty + spinakr, na které začínal posled-
ních sto let každý kapitán námořní lodi) ovládat sám. 
Ale hlavně – tahle touha je něco jako zlatá horečka – 
pro „pochybnou“ vidinu se obětuje mnohé : -) 
Jediný problém, který jsem trošilinku řešil, by se dal 
formullovat do 21 slov: „kdo mi pomůže sundat pla-
chetnici z přívěsného vozíku a transportovat ji z těch 
cca 50 m na hladinu přehrady Slezská Harta“. Ale i 
to se podařilo, stejně jako naložení plachetnice pro 
transport z Kateřinic k přehradě, které člověk také ne-
zvládne sám. 

Raději to vylíčím popořádku. Na letošní tábor ŠESTKY 
se nakládalo ve středu v 17:00. Dorazil jsem s menším 
předstihem, abych nachystal věci pro naložení vauri-
ena, který byl zaskládaný „Betami“ (vojenské bedny pro 
podzimní polní týmovou megahru HELP, kterou hraje 
pár set hráčů z celé republiky) a stanovými podsadami. 

Jakmile přijel řidič s náklaďákem, začali jsme okamžitě 
nakládat podsady, kola, barely, várnice, hrnce, kotlíky, 
sekery, lopaty, hrábě, pily, plachty, celty, pádla, plovací 
vesty, bedny s nářadím, hřebíky a pruty, lana, sportovní 
nářadí, týpí a spoustu dalších věcí které jsou pro tábor 
ŠESTKY naprosto nezbytné. Byl jsem rád, že byly naloženy 
i baraky a paddleboard. 
Ještě před příjezdem náklaďáku jsem si začal pomaličku 
chystat lehčí věci k transportu vaurionu. Dal jsem si na 
hromádku stěžeň, ráhno, káču, kormidlo, vesty, plachty 
a hlavně bednu s drobnostmi, které jsou nezbytné pro 
dobré nastrojení plachetnice (je tam mimo spinakr i 
spousta lan, šeklů a další drobnosti nutné pro první po-
moc v případě nějakého porouchání). 
Ve chvíli, kdy náklaďák odjel a my jsme naložili plachet-
nici na přívěsný vozík, zjistil jsem, že chybí bedna, ve které 
byly mimo spinakr i upevňovací popruhy pro připevnění 
plachetnice k transportu. Bez upínacích popruhů vau-
riena nemám šanci zafixovat k vozíku. Okamžitě jsem 
pochopil, že bednu nějaký dobrák iniciativně naložil 
na korbu náklaďáku. Denis mi naštěstí půjčil své 
dva popruhy, jež měl ve svém autě, abych vauriena 
provizorně připevnil. Pak jsem nechal naloženou loď 
i s vozíkem v DBCB a vyrazil k Hořanským, abych zku-
sil na jejich náklaďáku najít chybějící dřevěnou bednu 
s cajky na loď.  Cestou jsem se modlil, aby nebyla bed-
na založena někde úplně vespod a já nemusel složit a 
pak zase naložit polovinu věcí, které se vezou na tábor. 
Naštěstí byla bedna s nápisem „PRO STŘEDISKOVOU 
PLACHETNICI“ hned na kraji, takže namísto hodin jsem 
na dvorku u Hořanských strávil jen pár minut.
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„Jaký je význam skautingu? V ideálním případě nechat si mladý vyzkoušet sebe v drsnějších 
přírodních podmínkách, nechat je bez rodičů, školy, politiků, sekt a církví mezi sebou, učit je 

myslet, spoléhat na sebe, pod pevným a laskavým vedením chytrejch a vzdělanejch lidí.
- Jáchym Topol - 

Ráno cestou do práce jedu do DBCB, kde připojuji vozík 
s naloženou plachetnicí a celý náklad ještě několikrát 
jistím upínacími popruhy z včera „zachráněné“ bedny. 
Trochu mne trápí těžiště, které je na opačnou stranu 
kol vozíku než má být. Správně má těžiště tlačit na 
kouli tažného zařízení, aby se minimalizovalo riziko, 
že se přívěsný vozík s nákladem samovolně odpojí a 
způsobí nehodu. Dneska pojedu fakt hodně opatrně a 
pomalu. Ještě dávám na střechu Land Roveru koberec 
a na něj (pod hagusy) pokládám hliníkový stěžeň a 
ráhno. Poctivě připevňuji několika gumicuky i jed-
ním popruhem. Než startuju, dávám na konec lodi 
přečuhující přes vozík, červený pytlík, namísto „prápo-
ru“. Fakt se mi nechce něco zanedbat, protože dneska 
bude na cestě policajtů jak much.

V práci se nemůžu dočkat až padne 17:00 a já vyrazím 
směr přehrada. Z Valmezu to mám 80 km. Bez zátěže 
přívěsného vozíku to je hodina dvacet jízdy, s naloženou 
čtyřmetrovou plachetnicí minimálně 2 hodiny.
Vůdce ŠESTKY Fanta mi dopoledne volá do práce, že 
by potřeboval přivézt nějaké láhve s etiketami ŠESTKA, 
které chce spolu s domácí slivovicí darovat jako 
poděkování domorodcům, kteří s letošním táborem 
pomohli. Když vyjíždím z Vítkova, volám Fantovi, že 
ty flašky mám s sebou, ale že bych docela potřeboval 
pomoct sundat loď na přehradě. Brašule vůbec nepro-
testuje a ochotně spolu s Bebe a Alíkem nezávisle na 
mě přijíždí na místo. Všichni velmi ochotně pomáhají 
plachetnici sundat a přenést na hladinu přehrady. 
Dokonce mi pomáhají i s nastrojením – pětimetrový 
stěžeň se jednomu připevňuje přece jen obtížněji než 
ve čtyřech. Jsem jim za pomoc hodně vděčný! 
Kolem půl osmé mám už plachetnici nastrojenou, auto 
přeparkované a bágl přebalený do lodního pytle. Tro-
chu nedočkavě odrážím, zasouvám káču, připevňuji 
kormidlo, napínám kosatku a natáčím hlavní plach-
tu. Fouká už mírnější večerní vítr a tak se nechávám 
zvolna  unášet směrem k táboru ostravské ESKADRY 
– přístavu vodních skautů, kde bych rád se Škvrnětem 
opět domluvil kotvení vaurienu na tyto tři víkendy. 
Zapadající slunko ještě pořád kýčovitě osvětluje část 
vodní hladiny a příjemně mne oslňuje, protože pluju 
přímo na západ. Je nádherné podvečerní ticho oboha-
cené pleskáním vln o příď. Vychutnávám si ukázkově 
rovnou a dlouhou brázdu za kormidlem. Tak na tohle 
jsem se těšil celý rok! Přestávám mít na chvíli přehled 
o čase i místě, zažívám jakýsi rauš, extázi, opojení, … 
Díky. 
Vítr spíše slábne a když chci příď lodi natočit přímo na 
tábor Eskadry, kosatka i hlavní plachta opadne. Stáčím 
raději loď do původního směru a vítr opět nabírám. 
Hmmm – opět neporučíme ani větru, ani dešti. Tábor 
Eskadry míjím v takové vzdálenosti, abych neztratil vítr 
z plachet. Nevadí, stavím se tam zítra. Dnes se pokusím 

dostat do „prokleté“ úžiny u Roudna. Ale pokud uvidím 
nějaké vhodné místo bez rybářů, kde by šlo dobře zakot-
vit, přespím dnes tam. Těch potencionálních míst pro 
přistání je bohužel spíše méně než více. Strmé skaliska 
padající přímo do vody kotvení vylučují, vysoké břehy 
taky, skoro všechny ostatní romantické fleky jsou ob-
sazeny rybáři a jejich stany. Rybářské rádio na ztichlé 
vodní hladině zní navíc docela buransky. Fakt nechápu 
někoho, kdo sem jede z Ostravy, aby si tu postavil stan, 
rozdělal oheň,  nahodil prut, otevřel pivo a zapnul rá-
dio. Rybářů je zde dost, stanů méně, ohně vidím jen 3 
a rádio slyším jen jedno – naštěstí jen v zálivu s velkým 
dřevěným křížem. Tady rozhodně spát nehodlám, mířím 
vstříc „úžině“.  
Mne, na rozdíl od rybaření a pouštění rádia, baví 
plachtění. Jinak bych pochopitelně nedával tolik ener-
gie a prostředků na trošku nepohodlnou přepravu lodi 
sem. Fascinuje mne, že se díky lodi, plachtám a větru 
mohu volně pohybovat po hladině kam se mi zlíbí, vy-
chutnávat si jízdu v náklonu tak, že jen malinko chybí 
k tomu, aby šla voda přes bort lodi dovnitř, lekat se při 
nečekaných poryvech, jež loď naklápí nekontrolovaně, 
nechat se ovívat večerním vlahým větrem, neskautsky si 
zanadávat, když mi vyklouzne otěž z ruky a pohrávat si 
s napínáním a natáčením plachty. Zažívat pocit sepětí a 
sounáležitosti s hladinou, zálivy, skalisky, lesy, remízky a 
loukami svažujícími se do vody.
Pomalu, ale v malých občasných poryvech, s hezkým 
náklonem se přesouvám od mysu George směrem 
do úžiny. Na hladině jsou vidět pásy větru, takže lze 
ukázkově číst, kdy vítr ztratím a kdy do něj zase vpluju. 
O půl desáté už se pohybuji opravdu velmi pomalu, a 
tak se „na kormidlo“ (pádlo jsem s sebou dnes nebral) 
dostávám na pravý břeh, naproti Roudna, protože levý 
břeh je obsazený rybáři.
Před přistáním skasávám hlavní plachtu, povoluji kosat-
ku, vytahuji kýl a kormidlo. Vaurien tahám z půli na ka-
menitý břeh a usazuji jej dnem na pneumatiku, kterou 
sebou vezu. Pod příď dávám vestu, aby se trup nepodřel. 
Z loďáku doluju hamaku, kterou jsem samozřejmě dal 
skoro dospod. Přivazuju ji mezi dva vzrostlé topoly, roz-
kládám spacák, shazuji ze sebe všechno oblečení. Nořím 
se do nádherně vlažné vody Slezské Harty, dělám pár 
temp, obeplouvám loď zleva doprava a zprava doleva, 
vylézám, suším se utěrkou značky Jurek, oblékám černé 
oddílové tričko s dlouhým rukávem a v čopu večeřím 
čerstvý chlebík, který jsem koupil než jsem vyrazil. 
Kolečka uheráku zapíjím hltem citronové Mattonky a 
soukám se do spacáku v hamace. 
Než to dnes zaslouženě „zalomím“, využívám 
vymožeností dnešní techniky a do svého mobilu diktuji 
tento zápis, který se okamžitě převádí na text. Usnad-
ním si tím práci po návratu domů, kdy se budu snažit 
dát na www.oldskauti.cz článeček do naší webovské kro-
niky : -)



„e skautu jsem se naučil hlavně něčemu, co dnes chybí mnohým politikům. Jak víte, v družině vodních 
skautů se postupuje od plavčíka až po kormidelníka. Kormidelník má už velkou odpovědnost za celou 

družinu, rozhoduje, „poroučí“, ale nejprve se jako plavčík naučil poslouchat. A to je moc důležité. 
Umět se vžít do situace svých mladších kamarádů, svých podřízených."

- Václav Pačes - 
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pátek - 5.7.2019
(Dazul) Dneska ráno se budím velmi pozdě, respek-
tive pozdě vstávám. Vnímám, že je světlo, ale jsem 
líný šahat po mobilu, abych se podíval, kolik že je 
hodin. Proto se jen líně převaluji v hamace a občas 
zkontroluju jestli je plachetnice zakotvena pořád 
na svém místě. 
A protože se mi s přibývajícím časem chce trošinku 
čůrat, odhodlávám se vylézt ze spacáku do rela-
tivního chladu pátečního rána. Až když jsem ven-
ku zjišťuji, že zdaleka není tak studeno, jak to na 
pohled vypadá.

Dávám větrat spacák, balím hamaku, rozkládám 
věci z lodního pytle tak, abych je mohl v klidu 
spořádaně zabalit a všechno uložit, jak má být. A 
hlavně – připravuji si snídani. Dneska dojím zbýva-
jící (ještě čerstvý) chleba a druhou půli nakráje-
ného uheráku, zapiju Mattoniho minerálkou s cit-
ronovou příchutí. Při tom se kochám pohledem na 
zvlněnou hladinu úžiny u Roudna.

Vítr je příznivý, což napovídají nejen vlnky, ale i 
neustále se chvějící listí osik, na kterých jsem měl 
přivázanou hamaku. Mimochodem – zažívám hez-
ké překvapení, když zjišťuju, že na 30 cm kmenu 
osiky za kterou jsem si přivázal jednu stranu ha-
maky, se vyřádil bobr. Samozřejmě, že ne přes noc. 
Už, když jsem přistál, to tam bylo, jen jsem si večer 

toho nevšiml. Zato teď na to čumím jako puk. 
Přes noc jsem nechal záď plachetnice ve vodě, 
protože jsem ji sám nedokázal celou z vody vy-
táhnout. Přes odtokové špunty na zrcadlu – zádi 
se do lodi dostalo aspoň 100 litrů vody, takže než 
ji dám na hladinu, musím vodu dostat z lodi. 
Ztěžklou loď nemám šanci sám vytáhnout na břeh, 
takže volím jiný postup. Vytahuju ešus a nabírám 
vodu z lodi, vylévám ji ven, opět nabírám … Opa-
kuju tento jednoduchý úkon asi 120x, dokud v lodi 
nezbývá jen pár centimetrů vody. Pak zatěžuju ce-
lou svou vahou příď, aby se záď zvedla nad hladinu. 
Abych mohl jít odšpuntovat zrcadlo a zbytky vody 
vytekly z lodě ven, musím nějak zatížit příď. Roz-
prostírám na překližkovou příď své kraťasy a na ně 
pokládám velké kameny tak, aby záď zůstala nad 
vodou. Podařilo se. Paráda! Přecházím k zádi, abych 
odšpuntoval zrcadlo a pomohl zbytkům vody ven. 
Tak – a teď můžu zátkami opět oba otvory ucpat, 
sundat z přídi zátěž a sesunout trup na hladinu. 
Nakládám lodní pytel, odrážím plachetnici od 
břehu, zasouvám kýl, nasazuju kormidlo, přitahuju 
hlavní plachtu a napínám kosatku. Mezitím ne-
skautsky kleju, protože se mi zamotaly otěže a vítr 
žene loď zpátky na skalnatý břeh. V poslední chvíli 
se mi daří loď otočit správným směrem a vyplou-
vám na západ. Půjde-li to dobře, mohl bych se podí-
vat ke Karlovci, což je vzdušnou čarou jen 3 kilome-
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„Když jsem si jako kluk přečetl Hochy od Bobří řeky, nepřál jsem si nic jiného než se stát skau-
tem. Byly to nejkrásnější Vánoce, když jsem pod stromečkem našel skautský kroj vlčete – čapku, 

blůzu, manšestráky a nádherný opasek s karabinkami.
„Jenže přišla okupace a výstroj zůstala ve skříni. A tak mohu až nyní po mnoha letech 
skautingu popřát, aby vyšel čestně z boje s počítačovými hrami, hodinami vysezenými 
u televizních seriálů a vším současným balastem a naplnil mladé životy svými ideály. 

Přátelstvím, čestností a láskou k přírodě."       - Theodor Pištěk - 

try, ale křižováním proti větru aspoň trojnásobek.

Proti větru se prosazuji obtížněji, než jsem očekával. 
Takhle namísto 9 km budu muset vydřít o tři kilo-
metry víc. Přepočítávám to na hodiny a vychází mi, 
že zpátky k přístavu ostravské Eskadry se dostanu 
zřejmě až kolem páté odpoledne. To ale Expediční 
jednotce, která maká na tábořišti ŠESTKY, moc 
nepomůžu.

Měním plán a otáčím to zpět na východ. Teď pluju 
většinou po větru. Daří se mi plachtit „na motýla“ – 
to znamená, že hlavní plachta je otočená na protější 
stranu jako kosatka. Plout „na motýla“ není až tak 
jednoduché a proto si toho nadšeně užívám. Vy-
tahuju mobil a tento, pro mne vzácnější okamžik, 
fotím a točím : -)   
Kolem poledne kotvím v přístavu Eskadry. Namo-
távám kosatku, skasávám hlavní plachtu a vytahu-
ju celou loď na břeh tak, aby seděla na pneumatice a 
vlny ji nespláchly na hladinu. První koho v přístavu 
potkávám je Drak, kterému se představuju, a ptám 
se na Škvrně. Prý dorazí až v sobotu. Vysvětluji 
tedy Drakovi, že u nich v přístavu s jejich svolením 
každoročně tři prázdninové víkendy kotvíme naší 
střediskovou plachetnici a vyprošuju si svolení i 
pro letošní rok. Připomínám nepsané pravidlo, že 
ve všední dny mohou na našem vaurienu plach-
tit i oni, ale o víkendech jezdí lidi ze vsetínského 
střediska. Drak mi dává svolení a než vyložím loďák 
a uspořádám palubu, přichází mi oznámit, že 
Škvrně je v sousedním táboře v lomu. S loďákem na 
rameni jdu sličnou vodní skautku krátce pozdravit 
a pokračuji po břehu dalšího půl kilometru k zapar-
kovanému autu, abych vyrazil na „naše“ tábořiště. 

Na tábořiště ŠESTKY vedle naučné stezky (Břidlicová 
stezka), jihovýchodně od Budišova nad Budišovkou, 
se dostávám ještě před pozdním obědem Expediční 
jednotky. Fanta, Alík, Bebe, Marťa, Myš, Rex, Maxík 

a Denis makají ukázkově. Mají už postavené všechny 
stanové podsady a zbývá jim osadit plátěnými 
stříškami posledních sedm stanů. Kuchyň, nářaďák i 
jídelna už jsou z větší části s nataženými plachtami, 
louka znovu téměř celá posečená křoviňákem. Sme-
kám. Fakt dobrá práce.

Jakmile „expedičníci“ poobědvají a trochu 
zaslouženě spočnou, jdeme stavět nově pořízený 
velký vojenský stan, kterému se v ŠESTCE neřekne ji-
nak než „hangár“. Když jsem za komančů kroutil své 
dva roky v zeleném, říkali nám, že družstvo bigošů 
(tuším 7 vojáků) mají limit na postavení tohoto 
stanu 7 minut. Neočekávám, že se nám to podaří 
jako trénovaným vojákům socialistické armády, ale 
nepřipouštím si, že by se nám stan nepodařil posta-
vit.   
Funglovku stan (uloženku zakoupenou na letošní 
tábor za 32 000 Kč) se nám daří postavit za cca 30 
minut. Na amatéry to není špatný výsledek. Těší mne, 
že si Fanta dost dobře pamatuje, jak jsme stan na tá-
borech stavěli, naučený postup neměnně dodržuje a 
předává v praxi další oddílové generaci.

Po hangáru plyně přecházíme na natahování 
plachty na kolárku, stavění zásobáku, další sečení 
louky, dodělání krokví a dostavění posledních stanů, 
…. Práce jde od ruky, nikoho není potřeba do práce 
nutit. Skvělá nálada, skvělé počasí, skvělý tým. Jsem 
šťastný a vychutnávám si to. Díky.

Na pozdní večeři opékáme špekáčky a pak už jen 
sedíme společně kolem ohně. Letošní táborová eta-
povka je „indiánská“. Zvědavě proto vytahuju nový 
indiánský buben a společně s Fantovým bongem 
zkoušíme jak zní bubnování. Je to vděčná zábava. 
Vytahujeme i barel na vodu a bušíme do něj jako 
na buben. „Wakatéáheá, wakatéáheá, wakateáheá 
…“. Fanta natáčí Maxíka, který bubnuje a pohybuje 
se forestgumpovským stylem kolem ohně. Doplňuje 
k tomu nějakou písničku a úžasně komický klip se 
pokouší sdílet na ŠESTKAŘSKÉM facebooku. Nejsem v 
tomto ohledu příliš zkušený, ale pochopil jsem, že se 
to nasdílet nepodařilo. Škoda – tohle bylo na Oskara.  

Ještě když uléhám do spacáku v prázdném hangáru, 
slyším od ohně bubny a Myščin zpěv improvizované 
rýmovačky, doplňovaný výbuchy smíchu.



„Skauting bez nadsázky změnil můj život. Naučil mě totiž samostatnosti, odpovědnosti 
za druhé, díky němu jsem také získal mnoho kamarádů…

…Především jsem ale díky němu zažil nejedno dobrodružství, na která dodnes rád vzpomínám. 
Myšlenka skautingu je nosná a podle mě se nikdy nepřežije, protože v sobě kombinuje hodnoty 

i chytrou zábavu zároveň."      - Erik Tabery - 

sobota - 6.7.2019
(Dazul) Budíček na Expediční jednotce je vždy 
volnější a zaslouženě nenucený. Bez rozcvičky a 
nástupu, zato s vydatnou snídaní, protože než 
oddíl dorazí na tábořiště, měli bychom toho ještě 
dost zvládnout. Zvolna a bez jakéhokoliv do-
hadování se každý pouští do nějaké práce. Jako 
bývalý vůdce ŠESTKY spokojeně chrochtám bla-
hem. 
Maxík a já děláme na táborové sprše. Před dvěma 
lety jsme ji prvně zprovoznili s Pípou a Bobinou. V 
době, kdy oddíl na Vsetíně nasedá do vlaku, spr-
cha s teplou vodou na tábořišti už funguje. Holt 
předpisy jsou předpisy. Divím se tomu, že jsem 
několik desítek táborů mohl bez sprchy s teplou 
vodou vůbec přežít : -) Pro příští rok bychom mohli 
iniciativně zavést třeba EET: -)

Ve 14:20 přijíždí do Budišova nad Budišovkou 
vlak s třicítkou táborníků pod vedením Verči. Na 
přívěsný vozík si ti mladší ukládají svůj bágl a 
když jsou zaplněna i zadní sedadla Land Roveru, 
odvážím vybavení pro dalších 16 dnů na tábořiště. 
ŠESTKA šlape k táboru po svých.

V 15:15 se už všichni vítají stiskem levé ruky a při 
slavnostním nástupu se vztyčuje za zpěvu „Junáci 
vzhůru, volá den …“ na stožár uprostřed tábořiště, 
státní vlajka. Vůdce Fanta zasekává sekeru a za-

hajuje letošní „indiánský“ tábor. Předává základní 
informace typu „kde je latrina“ a vydává pokyn k 
dodělání stanů – postelí, poliček a roštu pod pos-
tel. Je ukázkově slunečný den, všichni jsou docela 
natěšení a po rozchodu se dávají do práce. 
Málem jsem zapomněl poznamenat, že se 
hraje klasická hra, kdy má neznámý „zloděj“ 
nepozorovaně ukrást hnědý skautský šátek, uvá-
zaný kolem táborového stožáru. Kdo zloděje chytí, 
je vítěz. Nechytí-li jej nikdo, je vítězem zloděj. Mimo 
Fanty nikdo neví, kdo je zlodějem, a tak všichni 
po očku pokukují po stožáru. Zlodějovi vůbec ne-
závidím, čornout nepozorovaně šátek je téměř 
nemožné.  
Hra trvá až do večerního nástupu, ale abych 
se postaral o drobné vzrušení, domlouvám se s 
Alíkem, Rexem a Fantou, že udělají kolem stožáru 
„křoví“ a já se kolem nich i stožáru viditelně pro-
táhnu se svým černým šátkem v kapse. Když míjím 
těsně táborový stožár, aniž bych na hnědý šátek 
šáhnul, protáhnu se mezi těmi třemi výtečníky a s 
rychlým krokem kráčím mimo táborový kruh. Když 
už jsem za kruhem, začne Fanta pokřikovat „Ukradl 
šátek!“ No a já už mávám šátkem a ti méně po-
zorní, kteří si nepamatují, že šátek který je uvázaný 
na stožáru je hnědý, a já mávám černým šátkem, 
se nechají zblbnout a utíkají za mnou. Nechám se 
raději brzo chytit, abych jim vítězoslavně ukázal, že 
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„Vůdčí dovednosti a inspiraci, kterou jsem uplatnil v podnikání, jsem nabral ve skautském 
oddíle. Principy jsou podobné, jen situace a lidé se mění."   - Petr Sýkora - 

tohle je jiný šátek, a ten hnědý je stále uvázaný na 
stožáru. A že jsem pouze zkoušel jejich bdělost. 
Na táborovém náměstíčku před stany je pořád 
živo – před stany jsou kůly, desky, perlíky, kladiva, 
pily i sekery. Expediční jednotka, která už má své 
stany v cajku, pomáhá hlavně těm nejmladším, 
aby i oni měli kde uložit své osobní věci i tělo ke 
spánku. V neustálém klepání, tlučení, řezání a 
vrtání chodím tam, kde si mne vlčata a světlušky 
vyžádají. Většinou potřebují zatlouct příliš tlustý 
kůl, pomoc s podpěrou postele nebo roštem 
na bágl. Někteří mladší členové, především ti 
ratibořští, mne během roku vidí málokdy, a tak 
se příliš nedivím, když za mnou příjdou se slovy 
„Pazziči, můžeš mi pomoc s postelí?“ Ani neví, ja-
kou mi dělají radost, když mne oslovují přezdívkou 
mého nejstaršího syna, který je o čtvrt století 
mladší než já : -) 
Ještě před večeří se zjistilo, že hnědý šátek na 
stožáru není. Tipuju, že je to dílem někoho ze 
starších jako je Rex, Martin, Verča, … Nikdo se tím 
ale nechlubí a tak loudím na Fantovi, kdo že je 
oním „zlodějem“. Uzemňuje mne slovem „Maxík“. 
Nevěřícně kroutím hlavou, nezdá se mi, že by 
jeden z nejmladších ŠNEKŮ mohl tohle dokázat. 
Fanta ale potvrzuje, že to tak je, že jej vybral právě 
proto. Tušil, že Maxík může překvapit. Smekám 
před brašuleho odhadem i skvělým pedagogic-
kým tahem.

Po chutné večeři a nástupu sedí na táborovém 

náměstíčku všichni ve skautských krojích a po-
slouchají další várku organizačních pokynů a 
pravidel, které jsou potřebné pro zdárný průběh 
tábora. 

Já využívám svého statusu návštěvy a jdu se sebe 
smýt dnešní pot do tůňky u potní chýše. Voda je tu 
znatelněji studenější než na přehradě, ale pocit z 
umytého těla je stejně příjemný. Slunko už zalezlo 
za hradbu olší, vrb a osik – pocitově se ochladilo. 
Natahuju na sebe dlouhé kalhoty, a když kráčím 
k prvnímu slavnostnímu táborovému ohni, 
přehazuju přes sebe i černou oddílovou bundu se 
žlutým logem „oldskauti.cz“.

To už k připravenému ohni přichází celý oddíl. 
Horka, Savo, Mimi a Liška zapalují své fakule u 
bočního pracovního ohně a po jednom slavnostně 
přichází do otevřeného kruhu, aby zažehli jednu 
stranu hranice. Většina přítomných není na táboře 
prvně a už slavnostní oheň zažila. Ti, kteří jsou tu 
prvně, velmi rychle podlehne slavnostní atmosféře 
a přirozeně zapadá do rituálního Gilwellského 
kruhu, který nikde nezačíná a nikde nekončí. 

U ohně Fanta ohlašuje vítěze hry, která se hrála při 
práci na stanech – zcizení skautského šátku uváza-
ného ke stožáru. Když mu Maxík nese ukořistěný 
šátek, v kruhu to udiveně zašumí, někteří nevěřícně 
kroutí hlavou. Maxík překvapil všechny. Spontální 
potlesk a uznalé „Max je dobrý!“ hovoří za vše.



„Skauting pro mě znamená šťastné dětství, navázání řady přátelství, vztahů, které přetrvávají 
celý život. Naučila jsem se tam hrát fair play a vštípila si principy, které bych chtěla, aby jednou 

přijaly i mé děti. Patří k nim tolerance, respekt k lidem a úcta k přírodě. A hlavně jsem si 
ve skautu užila spoustu legrace… "     - Kateřina Tučková - 
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Za Fantovy asistence se slavnostně předává ve-
dení družin – Žaby předává Myš Verikovi, Šneky 
zase předává Rex Alíkovi. Od této chvíle budou 
bývalí rádcové na táborovém nástupu stávat v 
řadě s vedením oddílu. 

Pak Marťa přichází v kruhu pro jednotlivé 
světlušky a vlčata, aby je odvedla z jejich místa 
k rádkyni Šáši nebo rádci Alíkovi a předala je 
do klasické skautské družiny. Každý je rádcem 
slavnostně přivítán a pak se družiny s novými 
členy vzdálí od táboráku, aby je v soukromí na 
družinovém místě seznámili s družinovými ri-
tuály. Za čas se všichni vrací k ohni s hnědými 
šátky na krku a žlutými v ruce.  

Kolem desáté zpíváme v Gilwellském kruhu 
večerku a rozcházíme se čistit zuby, na „vanaře“ a 
zalehnout do spacáků. Tábor ztichl a já se zvolna 
ubírám do říše snů. 

(Káťa) Dne 6. července jsme jeli na skautský tá-
bor. Když jsme dorazili na nástupiště, tak jsme si 
rozdali čísla. Pak jsme chvíli čekali na vlak, který 
byl úplně plný, takže jsme museli stát. Jako první 
jsme vystupovali ve Hranicích na Moravě a čekali 
jsme 40 minut než přijel vlak. Ten byl prázdný, 
takže jsme ho měli skoro celý pro sebe. Když jsme 
dojeli do Suchdolu nad Odrou, tak jsm opět čekali 
na vlak, který už jel do Budišova nad Budišovkou. 
Když jsme vystoupili z vlaku, tak nám Dazul vzal 
batohy do auta a my jsme šli do tábora. Když jsme 
konečně došli do tábora, tak jsme měli nástup a 
vyvěsili jsme vlajku. Poté jsme se vysvlékli z krojů 
a měli pracovní nástup. Začali jsme si dodělávat 
stany. Zahráli jsme si hru Ringo a byla večeře. Po 
večeři byl nástup, šli jsme hned po něm k ohni, 
kde přestupovaly některé světlušky a vlčata a 
předávaly se družinky. Potom jsme si šli všichni 
vyčistit zuby a byli vanaři. Pak jsme šli spát.

(Žabák) Ráno 11:02 jsme nasedali do rychlíku.  
V tom vagóně, do kterého jsme nastoupili, bylo 
úplně plno. Oddychli jsme  si, až jsme  vystoupi-
li na zastávce Hranice na Moravě. Tam jsme 40 
minut čekali až nám pojede osobák. Pak jsme 
přestupovali do jiného vlaku, kterým jsme jeli 

až do Budišova nad Budišovkou. Pak jsme šli do 
tábora. 
Když jsme přišli do tábora, začali jsme si 
dodělávat stany (přitom se hrála hra). Jak jsme to 
všechno dodělali, začali jsme se vybalovat. Potom 
byla večeře, na večeři byly těstoviny se špagetkou. 
Po večeři se chvilku uklízelo a pak nástup. Pak 
se hrála nějaká hra. Šlo se ke slavnostímu ohni. 
Potom, co někteří přestoupili, se začala hrát hra. 
Po hře se začalo zpívat a bubnovat. A pak byla 
večerka.

(Eliška) Dneska jsme se setkali na vlakovém 
nádraží v 10:15. Vlak nám jel v 10:52, ale měl de-
set minut zpoždění, jak jsme nastoupili do vlaku, 
tak jsme nemohli najít místo k sezení. Pak jsme 
dvakrát přestupovali a jak jsme dojeli vlakem, 
tak nás čekala tříkilometrová cesta do tábora. 
Jak jsme přišli do tábora, tak jsme zasekli sekyrku 
a zvedli vlajku. Pak jsme museli dodělávat sta-
ny. A potom jsme šli hrát Ringo a pak jsme šli 
na večeři. A po večeři jsme šli svěsit vlajku a pak 
jsme si do informačního kolečka  a nakonec jsme 
šli k zahajovacímu ohni. Pak nás ještě vzbudili o 
půlnoci a dávali nám talismany. 
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„Já jsem nechodil do skauta, protože to tehdy nešlo, ale prošel jsem dvěma skoro-skautskými 
oddíly. Léta jsem pak oddíl i vedl. Dalo mi to schopnosti organizovat lidi, rozhodovat se, hledat 
co kdo umí a dát každému správnou činnosti, kterou zvládne, práci s kolektivem. Oddíl mi ale 
dal i mnoho praktických dovedností – třeba jsem se naučil vařit. Člověk se naučil tak trochu 

pořád pracovat, přemáhat se, mít odvahu, vybírat si výzvy a ne jednoduché cesty."
-  Šimon Pánek -  

neděle - 7.7.2019 
(Dazul) Ze spánku mne budí vzdálený zvuk bubnů 
a neartikulované zvuky do jejich rytmu. Tuším, že 
se ozývají od táborového ohně, který jsme před 
pár hodinami opustili v dohasínajícím stavu. 
Po pár minutách se přinutím vylézt ze spacáku 
a podívat se z hangáru ven. Táborový oheň hoří 
naplno a kolem něj se míhají v rytmu bubnu 
divošské siluety. Teď mi dochází, že letošní tábor je 
v indiánském duchu a tohle bude nějaká úvodní 
část celotáborové etapové hry. Napadá mne, že 
dnešní první táborový den je opravdu dlouhý, ale 
vzápětí mi dochází, že „už není dnes“, protože na 
mobilu mi hodiny ukazují čas 0:32 

Za několik dalších minut se probouzí zbytek tábo-
ra a všichni přichází rozespalí k ohni. Pět postav 
oděných do indiánských obleků, ozářených jasně 
planoucím ohněm a tančících v kruhu kolem 
něj, se po dalších několika minutách zastavuje, 
přestává bušit do bubnu a bubínku, tiše chvíli 
prohlíží nechápavé táborníky a pak jeden z nich 
spustí: „Jsem Rudý oblak, šaman jehož si vyvolil 
sám Manitou…“ 

Pak za zvuku bubnu přistupují jednotliví táborní-
ci a dostávají osobní talisman – medvědí dráp 

zavěšený na koženém řemínku. Každý „kmen“ má 
talisman jinak barevně označený. Mezi tím vším 
se občas rozezní buben a zpěv „Wakatéáheá …“ Do 
tance se postupně zapojují všichni přítomní, spon-
tánním válečným pokřikem se nechává strhnout 
většina.

Když po půl druhé ráno znovu zalézám do spacáku, 
uznale pokyvuju hlavou, protože emotivní úvod do 
letošní etapovky se vedení oddílu fakt povedl.

Znovu vstávám až po sedmé hodině. Ráno je zalité 
sluncem, tábor ještě nehlučí, ale služba už v táboro-
vé kuchyni úřaduje. Nechávám trochu proslunit 
spacák a balím karimatku. Věci postupně odnáším 
do auta zaparkovaného u cesty na kraji tábořiště. 
Pán s obytným přívěsem, který se nám sem na noc 
vnutil, aby ušetřil za autokemp (kilometr odsud), 
ještě asi taky spí. Dnes vyrážím zpět na Slezskou Har-
tu plachtit. Dorazí tam i Irča s našimi nejmenšími, 
kteří se těší na plavbu pod plachtami.

Čtvrt hodinky před devátou už kráčím s loďákem k 
přístavu Eskadry. Vítr zatím nevypadá na nějaký osl-
nivý fičák, ale hladina uprostřed přehrady vykazuje, 
že něco fouká. Spouštím vauriena na hladinu, vyta-



„Do skautu mě dovedla moje starší sestra. Rozhodně vím, že kdybychom tam nechodily, byly 
bychom trochu jiní lidé. Dnešní doba málo vyhraňuje, co je dobré a co zlé, a pokud nejsou lidé 

věřící, najdou to už jen v pohádkách.
Skaut byl výchovný a dával návod, co bychom měli všichni dělat. Líbí se mi také to, že učil 

člověka vystačit s málem, což je dnes vzácné. Těším se, že tomu také vystavím své děti."  
- Aňa Geislerová - 
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huju hlavní plachtu, napínám kosatku, odrážím od 
břehu, nasouvám kýl a nasazuju kormidlo. Otáčím 
loď na záliv s historickou vápennou pecí a za  
chvíli už cítím, jak plachetnička nabírá rychlost. Je 
to obtížně popsatelný pocit, směsice pokory, pýchy, 
hrdosti, zadostiučinění, svobody, fungujícího řádu, 
vděku i radosti z toho, že jsem právě tady na tomto 
místě a můžu plout, kde chci. Nabíjí mne to, žiju z 
toho dlouhé měsíce. Kdo nezakusil, nepochopí. 

Volně si plachtím tu k bójkám u hráze, tu k Mysu 
George, tu do přístavu v Leskovci nad Moravicí ob-
hlédnout milionovou loď poháněnou fotovoltaikou, 
která ale zatím ještě pořád nevyplula. O tři čtvrtě 
na jedenáct kotvím na kamenné plážičce, asi čtvrt 
kilometru od místa, kde má Irča s děckama přijet. 
Z břehu pozoruju flotilu tuctu plachetnic obeplou-
vající žlutou bójku. Letošní regata je nějaké slabší, 
před pár lety jsem tu při stejné příležitosti napočítal 
skoro půl sta plachetnic. Polovina lodí vytáhla spi-
nakr takže semknuté hejno ve kterém dominují 
různobarevné „balóny“ přečnívající přídě, vypadá 
nádherně.  

Slunko zalézá za mraky a najednou to vypadá, že z 
koupání nic moc nebude. Na vítr to naštěstí nemá 
žádný vliv, soudě alespoň podle plachetnic svižně se 
pohybujících po hladině.      

Irča s dětma už je tu, s baťůžky na zádech, nafu-
kovacími rukávky a vestami kráčíme k zakotvené 
plachetnici. Na koupání to fakt není, a tak nabízím 
projížďku na lodi. Myšák neváhá, předpisově si 
nasazuje vestu a chystá se na své místo u kosatky. 
Kája a Nik zprvu váhají, zda chtějí vyplout s námi, 
ale nakonec se rozhodují nastoupit. Usedají oba na 
příď, pod kosatku. 

Vyplouváme. Kolem tábora Eskadry směrem k 
Roudnu. Děcka to zvládají dobře. Myšák přitahuje 
a povoluje kosatku přesně podle mých povelů, dva 
předškoláci sedí užasle jak hříbci proti směru plav-
by. První kilometr plachtění je za námi, za další dva 
bychom mohli dorazit k úžině. 

U skalnatého poloostrova se musíme vyhýbat výlet-
ní motorové lodi, která dává jasně na jevo, že ona 
neuhne se svého směru ani o metr. Ztratíme sice vítr, 

ale co se dá dělat. Upozorňuju maloše, že budeme 
otáčet loď a oni musí trošku sehnout hlavu, aby 
Myšák mohl přehodit kosatku. „Myšáku, kosat-
ka!“ velím a kormidlo otáčím do krajní polohy 
abychom udělali půlobrat a ráhno s hlavní plach-
tou se přesunulo na protější bok. „Kájo, máš kolem 
ramene provaz z kosatky, sundej si ho, ať může 
Míša dopnout plachtu!“ Kája ale jen netečně zírá 
do dáli a na moje slova vůbec nereaguje. Proti 
předpokladu vítr mírně zesiluje a já musím ještě 
dokončit obrat, nemůžu přejít ze zádě na příď, 
abych lano z Kájina ramene odmotal. Myšák 
opakuje povel několikrát po sobě a vždy při tom o 
trošku zvýší hlas. Tohle na Káju není, je mi jasné, 
že začne brzy bulit. Předbíhá ji Nik, který ví, že se 
dějě něco komplikovaného, má pocit nebezpečí, 
když se loď naklání na opačnou stranu a kosatka 
jej mírně plsekne do tváře. Z přídě se ozývá dětský 
pláč a za chvilinku jej doplňuje další. Nik a Kája 
brečí dvojlasně a po vystresovaných tvářích se jim 
kanou slzy jako hrách. Myšák je naštěstí v pohodě, 
už má za sebou první třídu a u kosatky sedí už po 
několikáté. Fixuju hlavní plachtu, držím ovládací 
tyč kormidla a přesouvám se na příď, abych Káji 
odmotal smyčku lana kolem ramene a Míša mohl 
kosatku dopnout. Chytám volnou levou rukou za 
ručku Nika i Káju a konejšivě se je snažím uklid-
nit. Největší nápor breku trošku polevuje, ale při 
každém přehození plachty propuká znovu. To už 
ale míříme zpět k mamince. 

Kotvíme v přístavu Eskadry a kolemjdoucí Škvrně 
na mně v reakci na rozléhající pláč vesele volá: „Co? 
Máte v lodi škvora?“ Vysvětluju souvislosti, Škvrně 
zapřádá s malošema hovor, pláč je pryč. Vytahuju 
loď na pneumatiku, skasávám plachtu a namo-
távám kosatku, ukládám vesty, káču a kormidlo. 
Zpátky jdeme se svolením Škvrněte přes jejich tá-
bor schovaný v kamenném lomu, jen pár metrů od 
břehu přehrady. Na tábořišti se Kája okamžitě sápe 
do nejbližší hamaky – ale ta jediná není oddílová, 
a tak se musí zeptat malého plavčíka, zda si do ní 
smí vlézt. Smutně se dívá, ale ani slova nevypustí. 
Škvrněti se jí sželí a poprosí plavčíka za Káju, načež 
se naše princezna skoro bez poděkování přesouvá 
do hamaky. Taky má povoleno si zkusit zatočit 
velkým kormidlem na kapitánském můstku u vlaj- 
kového stěžně.     
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„Můj otec zemřel, když mi bylo dvanáct let, a tak jsem neměl žádný mužský vzor. Ten jsem našel 
ve skautingu. Nabídl mi výchovu a vzdělání, které mi škola dát nemohla.

Dostal jsem sice hodně zabrat, ale naučil jsem se být členem týmu, zamiloval jsem si táboření a 
konání konkrétních, opravdových činů. A taky proto jsem u skautingu vytrval."

- James Lovell  - (Americký astronaut českého původu. Proslul zejména tím, že dokázal dostat bezpečně zpátky na Zem poškozené Apollo 13.)

V mělčině u břehu pomalu kráčíme k mamince, 
která na nás už netrpělivě čeká. Na čabrání ve 
vodě to pořád není, a tak se přesouváme k autu a 
jedeme na tábor ŠESTKY, aby maloši věděli, kam za 
pár let taky vyrazí.  

Na tábořišti je téměř prázdno, evidentně se odeh-
rává nějaká hra mimo tábor. Ale kousek od potní 
chýše vidím zaparkované velké terénní auto s 
vozíkem, předpokládám tedy, že tam se něco děje. 
A taky, že ano. Kousek vedle dvojitého kruhu už 
kope do země taťka od Bebe jámu, aby do ní za-
sadil ručně vyřezávaný skoro třímetrový totem 
s figurkami družinových symbolů. Jiří Vráblík se 
totiž specializuje na moderní dřevořezbu, takže je 
to odborník na slovo vzatý. Z třistaletého kmene 
vyřezával pro ŠESTKU totem čtyři dny. Přivezl 
jel rozložený na 5 dílů a když do vykopané díry  
usadil spodní část, nasadil na čep docela těžkou 
prostřední část a třetí, nejmohutnější část jsme 
usazovali ve třech. Poslední dvě části, minimálně 
metrová křídla, nasadil do bočních děr. Sestavený 
totem převyšuje každého z přítomných minimálně 
o půlku těla. A – tohle úžasné dílo v podobě to-
temu bylo Jiřím Vráblíkem ŠESTCE darováno! Tak 
takových dárků oddíl během své dvaadvacetileté 
historie dostal skutečně nemnoho. Většina z nás 
je téměř oněmělá úžasem. Není skvělé, že Bebe je 
členkou právě kateřinické ŠESTKY ? : -)  

Zatímco si jdou dát dospěláci kafe a klábosit do tá-
borové jídelny, než dorazí oddíl z lesa, nakládám 

Myšáka, Káju a Nika do teréňáku a jedeme po 
stezce podél Budišovky k břidlicové štole Woodboys. 
S čelovkou v ruce je nechávám hledat vstup do štoly 
a když vidím, že mříž je bez zámku a otevřená, chci 
je vzít pár metrů dovnitř, aby pocítili ten zvláštní 
chlad, vlhkost a hlavně obtížně přenositelnou at-
mosféru. Otevírám mříž a Myšák s Nikem současně 
křičí „Nééé!“. Zprvu nechápu, co se děje, a dochází 
mi to až když si všimnu, že oba ukazují na cedulku 
se symbolem zákazu vstupu. 

Takže z prohlídky Woodboys nebude nic. Ale 
aspoň mají nějaký zážitek : -) Vracíme se k autu 
a přejíždíme o dalšího půlkilometru dál k Ďáblově 
tlamě. Dolů děcka samozřejme nevezmu, ale i z 
výšky vypadá tenhle břidlicový lom s dole vyruba-
nou jeskyní impozantně a budí respekt. Navíc 
tu je stará trampská chata upravená z původní 
štípárny břidlice Aloise Drexlera (jemu také patřil 
vedlejší lom, který až později trampové překřtili 
na Ďáblovu tlamu). Je volně přístupná a nikdo tu 
právě není. Vše uklizeno a připraveno na potul-
né nocležníky. Děcka tu prošmejdí vše, co se dá 
– vylezou na horní patro dřevěné postele a pro- 
zkoumají místní kamna i zevnitř. 

Když se vracíme do tábora, pobíhá kolem stanů 
třicítka indiánů s nějakými semínky, které se 
patrně pokouší zasadit do svých malinkatých, 
čerstvě pořízených políček. Obcházím dnes napo-
sledy tábořiště a pozoruju přirozený běh tábora. 
Hra už skončila a vydává se svačina – každý za-
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„Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem se svým skautským oddílem také sjížděl řeky a prožíval 
podobná dobrodružství jako vy. Vím, co vše pro vás skauting znamená, a raduji se z toho, že 

jeho myšlenky jsou stále aktuální a oslovují mladé lidi.
Skrze pestrý program, který skauting nabízí, získáváte dobré návyky pro život ve společnosti 
a svou další činností jí prokazujete nezištnou službu. Naše země takové občany potřebuje."

- Václav Havel - 

kusuje do veliké nektarinky, děcka posedávají na 
zemi, u stolů v jídelně nebo při tom hrají odpalbal 
umístěný za stany u remízku. 

Všimnul jsem si, že cérky jsou zase pěknější než mi-
nulý rok, ogaři silnější a nikdo z nich se tady ne-
nudí. Pořád se něco děje a pokud není naplánovaný 
nějaký program, každý si nachází zábavu sám. 

Odjíždím z tábora a mám z těch čtyř dnů na 
tábořišti i přehradě bezvadný pocit. Hodně věcí v 
našem životě bývá otázkou priorit. Jsem rád, že 
jednou z mých priorit jsou i takovéto prodloužené 
víkendy : -) 

(Maxík) Dnes jsme vstávali o něco později a to v 
7:30. Neměli jsme ani rozcvičku. Po vzbuzení si šli 
všichni vyčistit zuby a následovala snídaně. Kontro-
la stanů byla také, ale prase nebylo žádné, protože 
ještě skoro všichni neměli hotovou výrobu stanů. 
V dopoledním programu se dodělávaly stany a 
následoval oběd. Po chutném obědě, který vařila 
Verča, byla nejlepší část dne, a to polední klid. 
Někteří opozdilci si ještě dodělávali stany. 
V odpoledním programu byla etapovka. Dál jsme  
se svými skupinkami sadili malé políčka. Vůdci je 
pak hodnotili, následovala večeře, hygiena a pak 
jsme šli všichni spát.     

(Dejv) Ráno jsme měli budíček v 7:30, byla neděle, 
takže nebyla rozcvička, nastávají vanaři. Voda byla 
hodně studená. Snídaně byla dobrá, byl chleba 
s čokopomazánkou. Poté jsme šli do stanu a na-
chystali jsme se na nástup a kontrolu stanů. Nikdo 
neměl prase ani slunce. V dopoledním programu 
jsme zpevnili stoly, připravovali saunu a kolem 
stožáru jsme to ozdobili. Byl oběd, byly brambory 
s květákovýma plackama a zelňačka. Po odpoled-
ním klidu začala etapovka, kde jsme dělali malé 
políčka a sadili semínka. Po svačině jsme hráli 
boro. Nacvičovali jsme přepad. Byla večeře. Večereli 
jsme chleba s rybí pomazánkou. Po večeři jsme si 
šli udělat jmenovky na stan z kůže. Pak už byli jen 
vanaři, večerní hygiena a byla večerka, tenhle den 
se po všech stránkách vydařil.

(Jirka) V neděli jsme měli budíček  v 7:00. Vstali 
jsme, vyčistili jsme si zuby a šli jsme na snídani. Na 
snídani byl chleba s Nutellou, po snídani jsme si 
vylepšovali stany a stavěli saunu. Potom byl oběd. 
Na oběd byly květákové palačinky a brambory. Po-
tom byl polední klid. Po poledním klidu jsme hráli 
indiánskou hru, poté jsme nacvičovali přepady, 
potom jsme hráli komando. Potom byla večeře, na 
večeři byl chleba s rybí pomazánkou, potom si dělal 
každý, co chtěl až do večerky, kdy šli všichni spát.
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„Nějak se nám víc a víc nejrůznějšími cestami vtlouká do hlavy, že si každý mladý člověk musí 
po vzoru těch filmových a seriálových hrdinů své místo na slunci vydobýt sám, a to třeba i na 

úkor ostatních. Ve skautu, nebo jak nás pokřtili přátelé českého jazyka, v Junáku, jsme byli 
soudržnější a učili se věrnosti a smyslu pro solidaritu. Bylo nám vštěpeno, že nejsme na světě 

jenom pro sebe, ale jsme v rytířském duchu mušketýrů „Jeden za všechny, všichni za jednoho“. 
Všeobecně se má za to, že skauting vychovává mladé duše k úctě k přírodě, k šetrnosti k životní-

mu prostředí, naučí samostatnosti.
Člověk není na světě sám - Je to pravda, ale působení skautingu je mnohem širší. Povzbuzovalo 

dnes často zapomínané vědomí, že člověk není na světě sám, ale je ve své obci spoluúčasten, 
závislý na ostatních a zodpovědný za ostatní. Silný chrání slabého – bylo jedno ze skautských 

hesel. Věrnost byla zdůrazňovanou ctností. S tím taky souvisí, že ve skautu jsem se setkal velmi 
silně s pojmem vlastenectví a pocitem příslušnosti k národu. Není náhodou, že do zahraniční-

ho odboje za války odešlo tolik lidí vychovaných skautingem."      - Jiří Menzel - 

(Mik) Dnes je třetí den tábora a konečně byla ráno 
rozcvička. Ke snídani byl rohlík s pomazánkovým 
máslem. 
Dnes to bylo divné, totiž ona dnes nebyla etapovka! 
Po dlouhé době byli konečně Buldoci. Při nich si Fan-
ta roztrhl kraťasy. Nakonec zbyli jen Rex a Fanta.   

(Tovaryšek - Alík) Ráno začalo jako každé jiné - 
budíčkem. Sluníčko pěkně svítlilo, a bylo teplo…. Ne, 
dělám si srandu-byla zima a pod mrakem, až se mi 
tomu nechtělo věřit. Rozcvičku měl Rex a někam jsme 
běželi (to jsou nápady, běhat hned po probuzení). 
Jinak byla rozcvička celkem fajn. Po rozcvičce jsem 
pískl (pískat neumím, takže jsem požádal Rexe) 
přípravu na vanaře. Odchod na vanaře mi zase pískl 
Rex. Vanaři se toto ráno celkem táhli, protože se 
nikomu z chladna do ještě chladnéjší vody nechtělo. 
Jeden vanař to dokonce vzdal (ani se mu nedivím, 
mezi náma dvěma). Po vanařích bylo chvilku osob-
ního volna, kde se každý připravil na snídani, jak 

uznal za vhodné (skočit si na záchod, narychlo umýt 
hrnek, nebo se ještě dospat). Na snídani byl rohlík s 
pomazánkovým máslem a rajčetem. Chvilku po sní-
dani byl pracovní nástup, kde jsme se dozvěděli, co 
budeme dělat. Já a Seno jsme dodělávali odpadní 
jámu, protože co je lepší na ztuhlé záda hned po 
ránu dělat, než krčit se u lopaty a krumpáče. Jak-
mile jsme dokopali jámu, dali jsme si Apeninku z 
Lidlu jako svačinu a byli dále převeleni na loupání 
tyčí (další činost pro zdravá záda). Žabák poprvé 
sekl s křoviňákem. Posekl místo na Týpí a zvládl to 
na výbornou. Tyto činosti byly dokončeny těsné před 
poledním klidem, který trval úžasnou hodinu a půl. 
Na oběd byla zeleninová polévka a výborná rajská s 
knedlíkami a masovými koulemi, kterou jsme si se 
Savem ještě trochu dochutili chilli kořením.
 V poledním klidu přijela Klíště i s Kájou a Terezkou. 
V odpoledním programu byl dělený program. Co 
dělaly světlušky a vlčata nevím, ale my (starší) jsme 
vyráběli smrkové okruže na vypnutí jmenovek z 
kůže a lakrosky. Rukodělné činnosti byly předělené 

pondělí - 8.7.2019
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„Víkendové skautské výlety se skauty pro mě znamenaly víc, než jenom táboření v lese. Mohl 
jsem díky nim zcela legálně utíkat z domova. Naše rodina byla hodně svárlivá, do detailů se 

pouštět netřeba. Stačí, když řeknu, že jsem před frustrací a nespokojeností utíkal o víkendech a 
prázdninách tábořit. Příroda se mi stala útočištěm, a je jím stále po celých padesát let."

- Robert Fulgum - 

svačinou (myslím že to byl nějaký ovocný salát). Kvůli 
lámavosti větví jsme byli rádi aspoň za tu okruže. 
Výrobky jsme však dokončili včas a před večeří jsme si 
ještě stihli zahrát buldoky.
Na večeři byl chleba s paštikou, který mi chutnal 
(jen paštiky tam mohlo být trochu víc.) Chvíli po 
večeři byl nástup, kde nás všechny pochválili za naše 
ehm… nadšení. Po nástupu byl nejlepší program dne, 
program volný. Každý si dělal co chtěl. Vanaře jsem 
udělal o trošku dřív (asi hodina nebo dvě), aby si pak 
každý mohl dělat co chce. Samozřejmě mi Rex pískl 
přípravu i odchod na vanaře.
 Já si na chvíli lehl do stanu. Na devět byla sauna, ale 
už tak v půl osmé se někteří táborníci slezli u ohně a 
bubnovalo se a zpívalo. Já si na lavičce u ohně hrál 
s Terezkou a Kájou a moc si z těch písní nepama-
tuju. Kolem deváté jsem  se připojil ke skupince ve 
vedlejším stanu a povídali si až do večerky. Pak jsme 
šli spát. Dobrou.

(Šáša) Probudilo mě počítání na rozcvičku, což 
bylo velice nemilé. Nikdy jsem si nemyslela, že 
ze spacáku dokážu vylézt tak rychle. Po převelice 
akční rozcvičce se pískla ranní hygiena a příprava 
na vanaře. Rozhodla jsem se podpořit těch pár 
odvážlivců, pro které byla studená voda jako 
kakajíčko. Nadešel čas na snídani a poté kontrola 
stanů a ranní nástup, na kterém jsme se dozvěděli 
info k dnešku. Jelikož to je třetí den tábora, tak 
se musely dodělat určité věci. Konkrétně dosekat 
trávu, odnosit trávu, připravit teepkové tyče, 
donést kameny a dřevo na první letošní saunu… 
prostě toho bylo moc. Já šla s mýma dvěma nebo-
jácnýma bleškama na dřevo,  zažily jsme krušné 
chvíle. Náš další úkol byl donést lískové tyčky. Po 
práci nás čekal obídeček a zasloužený polední 
klid. Následně jsme si vyrobili jmenovky na stany, 
snědli večeřu, měli nástup a večerku, pár skautů 
si užívalo saunu. Chvílu se posedělo u ohně a šlo 
se spát.
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„Forma skautingu je jenom hra. Způsob, jak se dostat k těm důležitým věcem, které skauting 
obsahuje. Dostat se k sounáležitosti, k pokoře a k tomu myslet na bližního stejně, jako na sebe 

samého. Takhle jsem skauting cítila…
Prostě jsme byli s oddílem na výletě. Samozřejmě jsme parádně zmokly. Všechny holky jsme 
měly pláštěnky, kromě jedné. A my jsme začali dohadovat, která ji bude moci vzít k sobě pod 

pláštěnku. Mám pocit, že o tom to celé bylo.
U všech mých přátel, kterých si vážím, se zpravidla nakonec ukáže, že byli ve skautu." 

- Eva Holubová -

(Vojta) Dneska, když jsme vstanuli, byla rozcvička, po 
rozcvičce byla hygiena. A po hygieně byli vanaři, po-
tom byla snídaně, na snídani byla kobliha a šáteček, 
na pití jsme měli kakao, bylo to vynikající a pak byla 
kontrola stanu a ranní nástup. Prase měl Bojovník 
a  Jirka a zase naopak slunce měl Žabák. Potom 
jsme si vytáhli kola a byl závod na kolech, bylo to 
super. Až skončil závod na kolech, byla svačina, na 
svačinu byla jablka, pak jsme se odebrali na louku a 
zhazovali jsme trojnožku. 
Pak byl oběd. Na oběd jsme měli česnekačku a rizoto, 
pak byl odpolední klid a mohli jsem si dělat co jsme 
chtěli, až na jednu výjimku. Museli jsme se umývat 
(až na ty, kteří chodí na vanaře nebo ty, kteří byli v 
sauně), pak byla etapovka a my jsme si museli vy-
robit vlastnoručně nějakou zbraň. Pak byly po celém 
tábořišti rozmístěné papírky, na tom papírku byly 
stopy od zvířat a my jsme ty stopy poznávali. Potom 
jsme se snažili trefit oštěpem do pytle s kořistí a v tom 
pytli byla svačina a to bylo rajče paprika (červená a 
zelená) a okurek. Potom  jsme se dozvěděli, že Blešky, 
Žaby a Šneci půjdou na puťáček a Světlušky a Vlčata 
budou spát hangáru, tam jsme si vyráběli pytlíky a 
vzácnosti do toho pytlíku, pak jsme odcházeli tábor 
a šli jsme spát. 

(Marco) Po dnešní vydatné snídani jsme se na 
nástupu dozvěděli, že se budou konat cyklozávody. 
Proběhly celkem v klidu a není záznam o nějakém 
zranění. Dnešní etapovka měla tři části: vyrobení 
zbraní, poznávačka stop zvířat a ukořistění svačiny. 

Po večerním nástupu jsme se odebrali se Šnekama a 
Bleškama na místa, která nám měla zajistit útočiště, 
na kterém jsme se dali večeři a roztáhli jsme spacoše 
na spaní. …nejvíc good večer toto…  

(Horka) Kolem 2:50 jsem se vzbudila a jen tak ležela, 
asi za pět minut jsem slyšela před stanem hlídku, 
jak před stanem mluví a dohadovali se, jestli tam 
bydlím nebo ne. Po chvíli jsem si řekla, že je nebu-
du trápit a řekla jim, že tady bydlím a ať jdou  
vzbudit Káťu (pomáhala jsem Káti s hlídkou). Když 
už jsme šly poslední kolečko, najednou ze stanu 
vyběhl zvracející Vojta (Vojta měl hladovku). Rychle 
jsme k němu přiběhly. Káťa šla potom vzbudit Slona 
a já mu šla  pro pití. Vojta potom dostal piškoty a 
zobal je celou noc. 
My jsme šly mezitím vzbudit další hlídku, jako první 
jsme budily Mimoně, ale u něho jsme to po chvíli vz-
daly a šly s vzbudit Dejva. Ten šel vzbudit, jenže když 
se vzbudil, tak to byl rozhovor:
Já (Horka)+Káťa: Dejve, máš hlídku 
Dejv: Ne, teď ji má Verík a Marco. 
Já + Káťa: Ne, ty ji měly na začátku. 
Dejv: A kdy mám hlídku? 
Já + Káťa: teď. 
Dejv: jo, dobře. 
Tak jsme vyšly ven vzbudit Mimoně. Konečně jsme 
vzbudily Mimoně. Šly jsme se podívat na Dejva, a 
on usnul, tak jsme ho museli vzbudit znova. Mezi- 
tím vyběhl Mimoň, ale hned se vrátil, protože mu 
byla zima. Pak jsme předaly píšťalku a šly spát. 

úterý - 9.7.2019
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Ráno po budíčku byla rozcvička. Rozcvičku měl Rex a 
dělali jsme blbosti. Po rozcvičce byli vanaři. Myslela 
jsem si, že do té vody nevlezu, ale nakonec vlezla. Po 
vanařích jsme si šli dát pověsit ručníky a plavky a 
potom jsme šli na snídani. Na snídani byly šátečky a 
koblihy s kakaem, ale mně nechutná kakao, tak jsem 
to měla bez kakaa. Po snídani byl nástup a kontrola 
stanů. Slon se v našem stanu začetla a Rex trochu 
zaspal na posteli od Bebe, pak byl nástup, sluníčko 
měl Žabák a prase stan č. 20. Na nástupu jsem si 
společně s Káťou dala bobříka mlčení. Po nástupu 
jsme měli závody na kole, ale mně se nechtělo, tak 
jsem jela vycházkovým tempem. Hned po dojezdu 
byla svačina. Na sváču byly jablka. A po svačině jsme 
hráli  frisbee zápas. Nevím, jak se to píše, a potom 
byl oběd. Na oběd byla česnekačka a rizoto. Chudák 
Káťa na obědě promluvila. Až jsem dojedla oběd, 
tak jsem šla za Bebi, Vojtou a Kubou, jedli jsme Jelly 
Beans a hádali příchutě. Vojta s Kubou se pak šli  
okoupat a já jsem psala článek, potom byla eta-
povka. Měli jsme vyrábět zbraně, já si vyrobila oštěp 
a dýku. 2. část byla, že jsme museli poznávat stopy 
a třetí část, že jsme těmi zbraněmi museli sundat 
svačinu, vůbec nám to nešlo, ale dokázali jsme to. 
Pak jsme si nakrájeli zeleninu a šli do stanů.  A po ch-
víli jsme se dozvěděli, že budeme spát mimo tábor. 
Tak jsme se šli sbalit a já dopisovala článek. Potom 
nám Verík rozdala jídlo a šly jsme směrem k teepee. 
Šly jsme až na konec a pak se otočily, protože tam 
nebyla žádná louka. Po cestě jsem si řekla, že když 
vyjdeme na kopec, mohla by tam být nějak louka. Po 
chvíli se Verík s Marco vrátily a Verík říkala, že jí os-
vítilo, povídala o boží louce, tak jsme se tam vydaly, 
když jsme vyšly, Verík uviděla šneky a začala řvát. Až 
se Verík uklidnila, lehly jsme si kousek pod šneky a 
dělaly svoje. Asi po hodině jsme šly za šnekama a já 
už šla spát. 

(Savo) Včera 9.7. 2019 jsme šli s naší družinkou 
(šestka šneci) na přespání někam daleko od 
tábořiště. Potom, co nám to vůdci řekli, jsme 
si šli sbalit věci: Spacák, karimatku, (krosnu 
pochopitelně) , nějaké jídlo, abychom nezdechli 
hlady, celtu, plachtu, oblečení, aby nám nebyla 
zima, hygienické věci (kartáček, pasta), bater-

ku, pláštěnku.. a to je asi vše. Potom jsme šli po 
cestičce a narazili jsme na takovou velkou louku. 
Tovaryšek a Seno se šli podívat, jak to tam vy-
padá. Chvilku jsme čekali a potom přišli, že máme 
jít za nima. Ještě předtím jsme si odložili krosny. 
Jelikož tam byl kopec trošku, tak jsme si podávali 
krosny nahoru. Potom, co jsme to všecko vynesli, 
tak jsme se vydali hledat nějaké místo, kde to za-
kempíme. Jakmile jsme našli místo, začali jsme 
si postupně nějak vybalovat věci. Nejdřív jsme 
rozdělali plachtu, pak jsme si dali na plachtu věci 
(spacák, karimatku, krosny), a potom přišla na 
řadu celta. Tu měl každý, jen já ne. Tak jsem měl 
celtu s Tovaryškem. No.. potom jak jsme tak nějak 
vybalili a nachystali věci, přišla na řadu večeře. 
Tovaryšek nesl jeden a půl chleba a Dejv nesl sa-
lám. Tak jsme si sedli do kroužku a začali jsme si 
postupně rozdávat chleba a salám. Potom co jsme 
to snědli jsme asiii… tyjo já už nevím… Pak jsme asi 
šli k našim věcem a šli jsme pustit muziku. Tančili 
jsme jak sjetí. Prostě kraviny u hudby. Pak jsme 
zřejmě potkali další skupinku, která šla za náma 
a říkali, že na nás řvali na druhém kopci.. Jako 
sorry, ale kdo to má slyšet?? No.. nevadí. Poté šel 
Tovaryšek za nima a my jsme jeli dál náš hard bass. 
No pak se nějak začalo stmívat a ještě jsme něco 
poupravovávali. Asi po hudbě jsme si šli sednout 
do kroužku a nějak jsme se seznamovali. Přibyli 
totiž další šneci. Dále jsme hráli na babu aaaa… 
Pak přišly Žaby a prostě se k nám nastěhovaly. 
Pak nějak kolem té třičtvrtě na dvanáct jsme šli 
už spát, ale příběh ještě nekončí. My jsme nespali.. 
skoro všichni už šli spát, jen já (Savo), Tovaryšek, 
Verik, Marko, Max, Bebe, Pepa a Seno jsme se 
bavili poměrně, docela i celkem dlouho, ale o ta-
kových věcech… ty vogo na to budu ještě hodně vz-
pomínat. Seno byl NAJEBANÝ jak svině. Jak bych 
to řek.. No prostě jak byl ve spacáku, tak si sundal 
ASI gatě a… smrdělo mu to tam.. No tím bych to 
utnul.. kecali jsme fakt, f3kt, fuckt dlouho. Později 
už jsme usnuli. Ráno jsme vstali a začali jsme si 
trochu balit věci, ať stihneme nástup. Poté co jsme 
si sbalili svoje věci, vydali jsme se zpátky do tábo-
ra. Tam následoval nástup a snídaně a program.

„Absolvoval jsem jako vlče tři tábory a jako sedmiletý skládal vlčácký slib. Byl to opravdu silný 
zážitek – když se u táborového ohně malý kluk s vyvalenýma očima zavazuje k něčemu 

velkému, na celý život, to se pak vynořuje z podvědomí často. Jako režisér musíte řídit kolektiv 
lidí různých profesí, kteří jsou zainteresovaní na společné věci. Řídit kolektiv se člověk učil už ve 

skautské družině.
Jako rádce jsem pod sebou měl skupinu šesti sedmi kluků, doslova jsme pak byli i na jedné lodi: 

Jela se třeba Vltava, cesta trvala týden, museli jsme být týden na jedné lodi a všechno 
zvládnout, nerozbít pramku v proudu na balvanech… Tím, že člověk formoval jiné, formoval 

vlastně i sám sebe."       - Václav Vorlíček - 
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„Pro mě to byla průprava pro život, taková, že jsem si najednou uvědomil, že člověk může 
dokázat věci, o kterých nemá tušení. Já si myslím, že děti musí zažívat jinou sociální strukturu, 

jiný typ zkušenosti, než jim nabízí škola a rodina a než jim nabízí ulice nebo nejbližší 
kamarádské vztahy. 

Skauting pro mě byl průpravou pro život. Tohle byl prostě ten úplně jiný a nový druh 
zkušenosti, který jsem prožil. Protože jsem skutečně byl vystaven situacím, vztahům a úkonům; 

akcím, které jsem normálně nemohl zažít."    - Saša Gedeon - 

(Natka K.) Včera jsme měli přespat mimo tábor, 
bylo to super. Ráno jsme se vrátili do tábora. Na 
snídani byl chleba se sýrovou pomazánkou a čaj. 
Pak jsme měli dělený program, na svačinu byl 
okurek a jablko, poté byla etapovka (měli jsme si 
vyrobit pochodeň). Na oběd byla čočková polév-
ka a noky s omáčkou. V poledním klidu jsem 
odpočívala, po poledním klidu byly mini školičky 
(bylo pět skupinek a pět úkolů, masáže, střelba 
z luku a ze vzduchovky, hod nožem a zapalování 
ohně křesadlem). To bylo do večeře. Na ni byl 
pudink s piškoty. Po večeři byl program. Večer, jak 
jsme měli mít hlídku, byla etapovka, na kterou 
jsme měli mít tu pochodeň, a hledat jména lidí, 
dokud nám pochodeň zhasla. Nám zhasla hned 
na začátku, takže jsme nenašli ani jedno jméno a 
pak se šlo konečně spát!!! 

středa - 10.7.2019
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„Skauting zprostředkovává soubor mravních hodnot, které lidská osobnost i lidská společnost 
nutně potřebují ke svému přežití a zdravé existenci – mohli bychom je souhrnně nazvat fair 

play – čestná, poctivá hra.
Kromě jiného skýtá skauting důležitou pozitivní alternativu a takříkajíc záchrannou síť pro 

mnoho dospívajících, kteří se uvolnili z vazeb rodiny a hledají nové prostředí, které by je přijalo 
a v němž by se mohli plně realizovat. Nenajdou-li něco podobného, je to leckdy krok k sociální 
patologii. V neposlední řadě skauting vyučí solidaritě, kázni a odvaze – ctnostem, bez nichž by 

demokratická společnost nemohla obstát.       - Tomáš Halík -

(Kubaš) Ráno jsme vstali a šli jsme na rozcvičku, 
pak na snídani a nástup. Po nástupu jsme jeli na 
cyklovýlet. Jeli jsme asi 30 km, ale bylo to v pohodě. 
Jeli jsme furt do kopce, ale i z kopce. Stavili jsme se 
v Jednotě v Budišově. Jeli jsme Fantovou zkratkou. 
Kde byl kopec skoro prudký jako stěna a všichni dolů 
klouzali a jak jsme přijeli do tábora, tak ta skupinka 
z delší trasy byla na ty z kratší trasy naštvaná, že 
kratší trasa byla hodinu v autokempu a delší trasa 
ne. Potom byla hned večeře a byla dobrá. A večer 
jsme už měli volný program, pak následovala hygi-
ena a spaní.   

(Pepa) Dnes jsme se všichni probudili v dobré náladě, 
nasnídali jsme se a Mája nám s radostí oznámila 
big bike trip. Já jsem měl prasklé zadní kolo ještě z 
cyklo závodů, tak jsme s Fantou lepili duši. Nakonec 
se podařilo a vyjeli jsme. Chvíli po tom co jsme byli 
na cestě, se duše znovu vyfoukla, znovu jsme ji 
nafoukli, ale zase se vyfoukla. Pod skalami jsme za-

stavili a tam jsem duši zalepil. Snědli jsme oběd a 
jeli dál. Fanta vymyslel dokonalou zkratku, ve které 
nešlo ani jet, kola jsme museli táhnout a všichni 
pořád padali. Jinak jsme si cyklo výlet všichni moc 
užili. :)

čtvrtek - 11.7.2019
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„Skauting může být klíčem k nové výchovné metodě, k tomu, jak zaujmout mládež. 
Tisíce a statisíce mladých lidí! Bude to druh bratrství bez rozdílu původu, rasy a vyznání, 

bohatství i chudoby.“    - Robert Bade-Powell - 

(Dazul) Tábor o letních prázdninách patří ke mně, 
stejně jako spousta dalších aktivit, které mi posky-
tují možnost odreagování (jinou prací). I když už 
tábory hodně let neorganizuju, vždy mne nabíjí už 
jen to, že mi je dovoleno tábor navštívit a hřejivě se 
přesvědčit, že i když se drobnosti v činnosti oddílu, u 
jehož zrodu jsem stál,  liší, směr zůstává zachován. A 
mnohé prvky, se kterými jsme před dvaadvaceti lety 
laborovali, jsou dnes dotaženy téměř k dokonalosti. 
Radost, radost, radost. Díky! 

Přijíždím v pátek až ve 21:00, po celodenní patnác-
tihodinové práci při pokládce zámkové dlažby do su-
chého betonu. Znaven, ale rozradostněn setkáním. 
Třeba Ferdu jsem neviděl snad dva roky. 

Šneci se sprchují v táborové sprše, ale podle 
útržků rozhovoru ze tmy  jim došla voda, a tak za 
občasného svitu čelovek vytahují v kýblu do výšky 
4 metrů pár set litrů vody, aby je nalili do velkého 
plechového sudu, ze kterého samospádem stéká do 
kotle, pod kterým se už topí. Pokud by se obešli bez 
teplé vody, mohli se umýt jako každý táborový den v 
potoce. Ale co si budeme vyprávět – v teplé vodě jde 
zalezlá špína dolů spolehlivěji. Mám pocit, že Šneky 
plnění sudu s vodou docela baví, protože tím tráví 
minimálně hodinu.    

Dnes v noci to vypadá na solidní déšť, proto nero-
ztahuju hamaku, ale půjčuju si rozkládací lehátko 
určené pro „hlídacího psa“. Umisťuju jej do otevřené 

jídelny, abych měl i v leže co největší přehled o tom, 
co se na tábořišti děje. „Hlídací pes“ je na našich 
táborech specialita, kterou jsem zavedl ještě ve 
„čtverce“ – Lvíčatech a po založení ŠESTKY jsme ji 
přebrali. Před třiceti lety byly na táborech poměrně 

pátek - 12.7.2019 
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„Skauting šíří mezi mladými lidmi celého světa mravní a všelidské hodnoty 
a svět proto skauting potřebuje.“   - Jiří Navrátil - 

populární noční přepady táborů spřátelených 
oddílů, při kterých se kradly vlajky či symboly práce. 
Oddíl, který dokázal přelstít noční hlídku a z cizího 
tábora vlajku ukořistit ji pak blahosklonně zpět 
vyměňoval třeba za štangli uheráku. Protože jsem 
tehdy byl jen pár let po vojně a jakési návyky si přinesl 
do civilu, zavedli jsme na táborech „hlídacího psa“. 
To byl vždy někdo starší z vedení oddílu či fyzicky 
dostatečně schopný rover, který spal oblečený se 
zavázanými botami zpravidla v táborové kuchyni 
a byl připraven při probuzení hlídkou okamžitě 
vyběhnout za přepadníky. Ostatní, kteří vylézali 
rozespalí ze stanů, zaujali předem připravenou ob-
rannou pozici kolem tábora a stíhací družstvo těch 
nejrychlejších pak vyráželo za zvukem píšťalky, kte-
rou měl u sebe „hlídací pes“. Fakt je ten, že se nikdy 
nepodařilo náš tábor úspěšně přepadnout. Pod-
statná část nebo i všichni přepadníci byli vždy po-
chytáni, svázáni a v táboře pak adekvátně ztrestáni 
– bláto, popel, voda, kopřivy, …   

Ještě dlouho před budíčkem, ale stále za šera, 
vnímám pobíhající postavu po tábořišti. Na první 
pohled se mi zdá, že se snaží „zvednout“ kite či 
malý paraglide, ale na druhý pohled už poznávám 
podivně zamotaný igelit. Pochopil jsem, že se místní 
vtipálci snažili strečkou omotat vůdcovský stan a 
při budíčku se bavit překvapeným obyvatelům, kteří 
nemohou ze stanu vylézt. 

(Mates) Sedmý den tábora, už bude půlka pryč. Dnes 
jsme jedli na snídani  kuličky, lupínky a tak dále s 
mlékem. Na první svačinu byl rohlík s máslem, byl 
moc dobrý, ale nejlepší byla snídaně. Pak jsme měli 
závod po skupinkách. Bylo tam 6 disciplín. Nejtěžší 
byla ta poslední. Tak dál, na oběd byla gulášová 
polévka a čínská rýže, tu rýži jsem nejedl. Na druhou 

svačinu byl dobrý oplatek a ještě předtím jsme šli 
do hangáru a hráli jsme městečko Palermo, potom 
v teepee se hrál Pepa, u kuchyně a v hangáru byly 
cvičení, tam jsme museli zachránit lidi. A nakonec 
na večeři byl chleba s pomazánkovým máslem, po-
tom vyčistit zuby a spát.   

(Mimi) Dne 12. července 2019 jsem měla poslední 
hlídku s Můrkou. Snažily jsme se rozdělat oheň, ale 
nic. A asi po půl hodině se podařilo konečně. Daly 
jsme vařit čaj a už bylo 6:00, tak jsme šly vzbudit 
další lidi ze služby. 6:45 jsme chystali budíček, byla 
to písnička "Someone You Loved". Všichni se vzbudili 
s úsměvem na tváři, za to jsem ráda. Potom byla 
rozcvička. Každý předvedl svůj trik a nakonec byl 
běh. Doběhli jsme ke krmelci a čekali na ostatní. Po 
rozcvičce byla příprava na snídani. Byly lupínky, čaj 
a mléko. Po snídani byla příprava na ranní kontrolu 
stanů a nástup. Sluníčko, teda lapač, dostal Maxík 
a Růža, prasátko dostal Mimoň. Po nástupu a kon-
trole stanů jsme se převlékli z krojů a šli jsme pra-
covat. Klíště rozdělila práci a šlo se makat. Po práci 
jsme si posvačili. Byl rohlík s máslem a okurkem. Po 
svačině jsme chvilku ještě uklízeli, ale potom byla 
etapovka, byla dobrá až na to, že jsme byli mokří, 
po etapovce byl oběd. Byla gulášovka a čína s rýží, 
bylo to výborné. Po odpoledním klidu  jsme šli do 
hangáru hrát nějaké hry. Hráli jsme poznávání lidí 
a městečko Palermo. A potom byla další svačina, 
tyčinka s jablkem. Šli jsme do týpka a hráli jsme další 
hry, zpívali a tak dál. A slyšeli jsme píšťalku. Blešky 
a žaby měly běžet k hangáru a šneci měli běžet k 
jídelně. Měli jsme zdravovědu, scénky. Všichni to 
dobře sehráli a byla příprava na večeři. Chleba s tva-
rohovou pomazánkou. Potom byl večerní nástup. Po 
nástupu byl volný program a sprchování, abychom 
nesmrděli na návštěvní den a potom byla večerka a 
šli jsme spát. 
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(Dazul) Sobotní ráno je zatím sice bez sluníčka, ale s 
pohodovou teplotou. Každodenní ranní sled činností 
běží v poklidném tempu – budíček, rozcvička, ranní 
hygiena a vanaři, snídaně, …. Než je vydán povel k 
rannímu nástupu a vztyčení státní vlajky, vlčata 
neustále okupují hamaky rozvěšené mezi jídelnou 
a kolárkou.

Na táboře už je týden Klíště se svými dcerami 
(předškolačkami) a je vidět, že se na holky to má 
pozitivní vliv. Klíště už mi hlásí, že po té, co si její 
prvorozená vyzkoušela sekání sekerou, nechce na 
Vánoce panenku Barbie, ale „raději fiskasku“ : -)  
Klíště má s sebou skautský kroj a dle oddílové tra-
dice stojí na nástupu v řadě mezi vedením oddílu. 
Kačka a Terka kroj sice nemají, ale nemohou si ne-
chat ujít příležitost, aby se na nástupu hrdě posta-
vily po boku Klíštěte. 

Dneska je 13. července! Jsem rád, že nezapomněli. 
Dnes mimořádně vztyčuje státní vlajku ti nejstarší 
– Fanta, Denny, Klíště, Pazzič. Nezpívá se a vlajka 
se vytahuje jen do půli stožáru. Na památku Spídy-
ho, který 13.7.2004 zemřel při záchraně lidských 
životů. Dnes by mu bylo 33. Byl rádcem Šneků a 
jeho družinou si prošel i Fanta a Pazzič. Fanta jako 
vůdce oddílu velmi krátce a bez zbytečného patosu 
oznamuje těm překvapeným táborníkům, proč 
je dnes vlajka na půl žerdi. Ač nechci, hlavou živě 
probleskují momentky a pocity, když mi tehdy vzly-
kající Miris oznamoval, že Spídy je mrtvý, z kopání 
hrobu, z předčasně ukončeného tábora, ze Spídyho 

ležícího v rakvi ve skautském kroji, z večerky znějící 
při spouštění do hrobu … 

Dnes je návštěvní den a tak ihned po rozchodu 
prochází rojnice pomalu napříč celým tábořištěm 
a vysbírává nenápadné klacíky, odřezky či papírky. 
Než dorazí rodiče, musí být louka bez jediného „od-
padku“.  

Po časně ranním nezdařeném pokusu o zabalení 
podsadového stanu do stahovací fólie se vtipálkům 
vydařil jiný kousek. Mezi auty zaparkovanými za tá-
borem je to modré, které patří Ditě, dokonale omo-
táno strečkou. Doufám, že na to řidička přijde dřív 
než bude chtít odjet, protože jestliže ke svému vozu 
přiběhne za deště, oddílové vtipálky prokleje do 
šestého kolena.  

K tradičním táborovým rituálům patří „dražba“, 
kdy se draží zapomenuté části oděvů a tábornické-
ho vybavení. Přihazují se dřepy. Nešťastník, který 
chce získat zpět své tričko, neustále přihazuje další a 
další dřepy, kterými musí trumfnout nabídky trochu 
škodolibých kamarádů. Padesát dřepů je dobrá cena 
: -) Ti mladší si mohou více dřepů rozložit na části 
po celé dopoledne. Triko, které Verča právě draží, má 
správnou velikost, když se k němu nikdo nepřihlásí, 
klidně jej můžu nosit i já – a tak přihazuju. Ve finále 
se přebíjím s Martinem, kterému triko evidentně 
patří. Teď ještě odhadnout ten okamžik, kdy přestat, 
protože se mi nechce dřepovat do sta (nebo klikovat 
do padesáti). Přestávám u 75 dřepů a Martin na 

sobota - 13.7.2019 

„Oddíl mi dal vnitřní kázeň. Naučil jsem se postarat se sám o sebe. Získal jsem úctu k přírodě. 
To ale tenkrát nebylo hlavní. Mnohem důležitější bylo, že to je dobrý oddíl se zajímavým 

programem."     - Michal Lukeš - 



„

mne vrhá nehezké pohledy. Škádlím jej, že jsem byl 
původně ochotný jít do 150, ale při pohledu na něj 
jsem se slitoval : -)  

Přijíždějí rodiče od Mimi, Dejva, Jirky, Lišky, Pepy, 
Bebi, Káti, Bojovníka, Matyáše, Myši, Tadeáše, Maxe, 
Marti, Marca Pola, Mimoně, Bebe, … Odvažejí si z 
tábora své ratolesti na krátké či větší rodinné výle-
ty. Ostatní mají v táboře volnější program. Do toho 
začíná hustěji pršet. Já využívám čas a vyrážím na 
obhlídku pozemku, který Ještěr nedávno koupil pro 
ústředí Junáka – rád by znal jeho aktuální stav, 
než si jej některý z oddílů vybere jako tábořiště. 
Přístupnost pozemku není ideální, svým terénním 
vozem jedu po polních i lesních cestách, místy i po 
poli, než se mi podaří dostat na jeho zarostlý okraj. 
Venku stále leje jako z konve a tak ani nevystupuju z 
Land Roveru, ale fotím a točím pozemek otevřeným 
oknem při objíždění jeho hranice.  

Daří se mi omylem otevřít zadní okno a protože se 
něco na mém téměř veteránu porouchalo, nejde 
zavřít. Nefunguje elektrické zavírání ani ruční 
přetláčení. Rozhoduju se tedy vyrazit zpět k táboru, 
abych okno alespoň zakryl celtou. Na tábořišti pot-
kávám Ferdu, který se živí jako opravář aut, a tak 
jen okamžitě zneužívám, aby mi nějak pomohl okno 
zavřít. Identifikuje závadu jako poruchu pohonu 
ovládání oken a dveře rozebírá, aby odšrouboval 

nějaký šroubek, okno zavřel a proti otevření za-
klínoval šroubovákem. Ochotně dveře skládá zpět 
a doporučuje mi, abych si vyřezal klínky ze dřeva a 
okno zafixoval důkladně. Činím dle jeho pokynů a 
jsem klidnější, že nebudu mít auto plné vody.  

Pršet nepřestává a tak vyrážím vozem na druhý 
průzkum. Zajímá mne ta chata v kopci za kolejemi, 
jejíž střechu vidím, když jdu směrem ke štole Wood-
boys. Blížím se k ní po polních cestách a poslední ki-
lometr jedu souběžně s kolejemi. Žádné místo nevy-
padá na to, že bych mohl koleje přejet na druhou 
stranu a pokračovat k vrcholu. Ale protože se na 
druhou stranu musí nějak traktory dostávat, vy-
trvávám a polní přejezd nacházím. Průzkum vrcholu 
nepřinesl očekávaný výsledek, a tak se přesouvám o 
kilometr dál. Tam střechu konečně vidím, ale autem 
se k ní určitě nedostanu – přes zarostlou cestu vidím 
třeba padlý strom. Beru z auta celtu, přehazuji ji 
přes sebe a vyrážím deštěm a vysokou promáčenou 
trávou směrem k vrcholu. Po pěti minutách už 
se ani nepokouším našlapovat opatrně, abych si 
nezamáčel boty. Mám je dokonale mokré. O to se mi 
šlape svobodněji. 

Tak ta střecha, která mi ze vzdálenosti jednoho ki-
lometru připadala jako břidlicová, vůbec z břidlice 
není – je to zrezlý plech. A není to žádná trampská 
chata, ale seník pro vysokou zvěř. No co, aspoň jsem 

„Skaut pro mě byl jedním z nejdůležitějších okamžiků života. Měl jsem velké štěstí, že mě dvou-
leté povolení skautu zastihlo v době největšího hledání, a to v mých 11–12 letech.

Skaut mě učil samostatnosti, soběstačnosti a soutěživosti. Zásadní ale bylo, že všechny situace 
byly spojeny s kamarádstvím a dobrodružstvím. Noční hlídky, mlhy, které byly trhány strašidel-
nými obrysy stromů. Hry u táboráku. Výlety a návraty posázavským expresem s opravdickými 
trempy a středoproudými chalupáři. Odkaz na českou hrdost Svojsíka a Masaryka, tajná pieta 

Jana Palacha v době zákazu skautingu.
Dodnes se scházíme. Jednou pěšky, jindy na kole nebo na kanoi. V době komunismu pro nás 

zazářila skautská lilie čistoty."     - David Vávra - 
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se prošel. Na konci každé objevitelské cesty přece 
nemůže být Amerika : -(  

Po druhé hodině odpoledne vyrážím s Žabákem, 
kterému rodiče na návštěvu nedorazí, na Slezskou 
Hartu plachtit na střediskovém vaurienu. Žabák na 
takové plachetničce ještě nikdy neseděl, a tak se ces-
tou na přehradu na leccos vyptává a já mu na vše 
poctivě odpovídám.  

Přesto, že ještě před hodinkou lilo na našem táboře 
jako z konve, tady u přehrady svítí sluníčko a lidi se 
koupou. Vítr je „příhodný a stálý“, neztrácíme tedy 
ani minutku a před spuštěním plachetničky na vodu 
vylíváme z paluby několik centimetrů napršené vody, 
zbytky vysušuje Žabák houbou. Vytahujeme hlavní 
plachtu i kosatku, Žabák sedá k přídi, já vauriena 
odrážím na hloubku, naskakuju, Žabák nasouvá 
kýl a já kormidlo. Natáčím loď směrem na přístav v 
Leskovci nad Moravicí, Žabák přitahuje kosatku, já 
hlavní plachtu a oba si vychutnáváme ten okamžik, 
kdy loď nabírá rychlost. Protože je vítr tak akorát, 
naklápím vauriena co to jde a vysvětluju Žabákovi, 
že dokud voda nebude šplouchat přes nakloněný 
pravobok, může být klidný. Pokud chce vidět jakou 
ještě máme v náklonu rezervu, může se mrknout na 
kýl – dokud je jeho konec pořád aspoň centimetr ve 
vodě, jsme v pohodě a nepřevrátíme se.  

Žabák je svižným tempem i náklonem docela 
překvapený a komentuje to velmi stručnými větami 
typu „jedeme docela rychle“, „to je hodně nakloněné“, 

„neměl bych si přesednout na druhou stranu?“, … 
Vracím loď z náklonu do normální polohy a Žabák 
sedá ke kormidlu. Nejdřív zkouší reakci lodi na krát-
ké otáčení kormidla, pak se snaží plout co nejrovněji. 
Není to tak snadné jako to vypadá : -) Když už ví, jak 
má s kormidlem zacházet, dávám mu do levé ruky 
modré lano od hlavní plachty, aby si zkusil, jak se 
loď chová, když lano a hlavní plachtu přitáhne a jak 
když jej povolí. Okamžitě poznává, že mimo kormi-
dla může naklopení lodi ovlivnit i natočením hlavní 
plachty. Žabák je velmi učenlivý. Další kilometr kor-
midluje a ovládá hlavní plachtu zcela samostatně. 
Já jen 2x přitahuju kosatku, točím a fotím, aby měl 
můj plavčík vzpomínku na své první opravdové ov-
ládání plachetnice se vším všudy.  

Když na severu temní obloha a je evidentní, že se na 
nás žene bouřka, jsme právě v zálivu u historické vá-
penky. Po cca hodince přebírám řízení lodi, děláme 
obrat a míříme co nejrychleji k přístavu u tábora 
ostravské Eskadry. Vypadá to, že nebudeme muset 
ani přehazovat plachtu, osa stěžeň-příď protíná 
místo pro naše kotvení naprosto přesně. Máme 
docela štěstí. Mrzelo by mne, kdyby měl Žabák su-
per zážitek pokažený blesky a lijavcem uprostřed 
přehrady. Déšť nás zastihuje až když smotáváme 
plachty a ukládáme vesty na palubu. Tomu říkám 
klika.

Cestou na tábor ŠESTKY se stavujeme u přehrady 
Kružberk, podívat se dolů k břehu. Nádhera. Po-
loostrov na protějším břehu vypadá úžasně roman-

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



„Pobyt v přírodě vám nikdo a nic nenahradí.     - Antonín Benjamin Svojsík - 

ticky. Tady by se tábořilo! A plachtilo. Škoda, že se 
tady nesmí ani koupat : -(     

Na táboře se hraje ringo. Běhá tam i Pazzič, který 
se evidentně snaží rozpohybovat utržený sval na 
kotníku, protože za pár měsíců vyráží na motorce z 
Kolumbie přes Ekvádor do Peru. Nějaký kotník přece 
nemůže překazit sedm tisíc kilometrů dobrodružství 
: -)

V táborové kuchyni je výstavka dovezených buchet 
– oči z toho přecházejí a jazyk neustále slintá. Kdo 
má hlad, může ochutnat cokoliv. Buchty budou na 
večeři a zaručeně vystačí pro celý tábor i na zítřejší 
snídani.

Po večerním nástupu se chystá mezidružinové 
divadelní představení – každá družina dostala 
přiděleno několik slov, které musí zakomponovat 
do cca pětiminutového příběhu, který sami vymyslí 
a sehrají. Světlušky a vlčata sedí kolem dýmajícího 
ohniště, ve kterém se budou nahřívat kameny pro 
indiánskou potní chýši a společně vymýšlejí svůj 
příběh. Šneci se pohybují pořád kolem sušáku 
na spacáky a situují svůj příběh patrně zde. Z 
nacvičování zaznívají občasné neartikulované 
výkřiky, několikrát zaslechnu výraz „smažko“. Hmm 
– to bude asi výživné vystoupení. Blešky jsou zašité v 
hangáru a secvičují svůj výstup tam. Žaby se pohy-
bují někde mezi nimi.    

V mezičase jde Kečíbuz a Rex sundat pár soušek do 
lesa. Jdu jim pomoc s odnášením a přidává se i Fan-
ta. Kečíbuz po prázdninách nastupuje do učení na 
tesaře, takže s oddílovou motorovou pilou se ohání 
docela dobře. Fanta mu ukazuje, který uschlý smrk 
má sundat a protože to Kečíbuz ještě nikdy nedělal, 
vysvětluje mu, kde má kmen položit, kde zařezat 
klín, jak vysoko dělat řez na protější straně atd. 
Dřeva na potní chýši bude dostatek. Hoši nařezané 
polena ještě štípou na půlky, aby lépe hořela.

Jednotlivé výstupy všech družin točím celé – proto 
má nesetříhané video z tohoto víkendu hodinu. 
Některé herecké výstupy – třeba Raptor – aspirují 
minimálně na Oskara. U Žab mne zaujala hláška 
„jak jsme spolu leštili kůži na střední“. Ptám se Myši, 
zda by mi onu hlášku mohla přeložit do češtiny. 
Odpovídá mi se smíchem: „Dazule, to nechceš 
vědět“. Tak nevím.   

Vystoupení končí za tmy, takže vanaři, čištění chru-
pu a ti, kteří jdou do potní chýše jdou k ohništi. První 
jsou ogaři – nevěřil bych, že se nás do tak malého 

ini-tipi vleze sedm. Vleze! Kotlí Fanta, a tak vylézám 
už v druhém sledu. V tůňce je zvýšená hladina, 
protože ogaři Budišovku přehradili, takže vody je 
zde nad kolena. Rochním se jak tuleň a po usušení 
u ohně si jdu lehnut do své hamaky. Cestou fotím 
týpko nádherně osvětlené ohněm a měsíc, který je 
skoro v úplňku. To bude parádní fotka.  

V jídelně dlouze debatí Myš s Lilou a Marťou. Za-
lezlý ve spacáku ještě poslouchám hlasy od ohniště i 
šplouchání, když do tůňky skáčou cérky, ale to už jen 
matně – usínám poměrně rychle. 

(Verík) Ranní probuzení bylo jako vždy nečekané a 
šokující. Rozcvička byla kupodivu příjemná. Po sní-
dani a ranní hygieně jsme s Myškou začaly vyrábět 
šipky pro rodiče, aby věděli kam jet za svými dít-
kami, jelikož byl návštěvní den. No a o návštěváku  
se toho moc nedělá, ale začalo pršet. A tak jsme s 
Markem Polem čvachtaly, jako správné žabky až k 
hlavní cestě, abychom mohli přitlůct šipky. Jak jsme 
přišli, vydali jsme se do Hangáru, kde se hrály hry. Po 
dvanácté si pro mě přijeli rodiče a vydali jsme se na 
výlet k Pradědu. Když jsme přijeli svítilo sluníčko a 
jen tak jsme se poflakovali po táboře a ujídali buch-
ty. Na večer jsme už jenom hráli hry a pak už jsem 
po hlídce šla spát. 

(Seno) Ahoj vítám vás u mého článku, klidně 
přeskočte. Neměl jsem hlídky, takže jsem se vyspal 
do růžova. Každé ráno dopadá stejně, nic si ne-
pamatuji, protože to píšu v úterý. Vanaři byli jako 
led, zase jdu na diamanťáka. Nástup celkem nic moc 
zase jako vždycky.  Oběd byl skvělý, takže jsem se na-
jedl. V poledním klidu jsem si odpočinul. Přeskočím 
to, protože si nepamatuji ani jednu hru. Večer jsme 
se domlouvali na rádcák v teepku a spali jsme tam a 
jedli. Toť asi vše díky za pozornost, zatím.   

(Dejv) Vstali jsme v 7:00 na budíček. Unavení jsme 
šli na rozcvičku a následovala hygiena a vanaři. Na 
snídani byl chleba s pomazánkou. Potom jsme se 
nachystali na kontrolu stanu a nástup. Vše probí-
halo podle plánu, po nástupu se přihrnuli rodiče a 
některé z nás odvezli na nějaký výlet. Počasí nám 
zprvu nepřálo - pršelo. Kolem poledne konečně vy-
svitlo slunce. Počasí se střídalo. V 18 h jsme se všichni 
sešli u večeře. Byl nástup. Nastal večerní program, 
kde jsme po družinkách dělali scénku ze zadaných 
slov. Pak jsme si zahráli hru "ABCD", vyčistili zuby a 
šli do postele. Někteří rodiče tu spali taky. Popřáli 
jsme si dobrou noc a ulehli do hajan.
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(Dazul) Nedělní ráno mi kalí Myš, která bezostyšně 
tvrdí, že jsem v noci chrápal. Že ji huba nebolí. V 
životě jsem se chrápat neslyšel. Jen jednou jsem se 
slyšel, ale to jsem vrněl jako kotě – a to je něco ji-
ného než chrápání. Zvažuju, že Myš zažaluju pro 
pomluvu.  

V neděli se stává později a není rozcvička. Ráno je 
trošku tišší než jindy. Procházím se kolem tábora a 
občas mobilem blejsknu nějakou momentku – potní 
chýši s totemem v pozadí, táborový kruh s totemem, 
osamělého VIP vanaře v tůňce se stany za ním, …   

Když se vracím do tábora, stojí už řada na sní-
dani. Čaj a buchty od rodičů. Mňam! A ještě jedna 
vyjimečná specialita – malá lžička valašské ohnivé 
vody. Na táboře je nějaká bolesti břicha a jedno 
zvracení. Je čas na preventivní desinfekci. Maminky, 
které zůstaly v rámci návštěvního dne přes noc, tuto 
aktivitu kvitují s povděkem.   

Ranní prohlídka stanů, vztyčování státní vlajky 
za zpěvu „Junáci vzhůru, volá den …“. Kdo byl na 
„koně“? Kdo chce dnes plnit nějakého bobříka? Co 
se bude dít dopoledne …  Jsem s Fantou domluvený, 
že vezmu do oběda čtyři zájemce o plachtění na 
přehradu a naučím je ovládat střediskovou plachet-
nici. Hlásí se Bojovník, Naty, Bebe a Jirka.

V 10:15 už kráčíme po břehu k přístavu Eskadry, kde 
jsme včera s Žabákem zakotvili vauriena. První se 
mnou popluje Bojovník a Natka. Obvyklý rituál při 

vyplutí, náklon, převzetí kormidla, přitahování a po-
volování hlavní plachty … Jedeme kousek od výletní 
fotovoltaické lodi kotvící v přístavu u Leskovce nad 
Moravicí, kolem skalisek a do hodinky se střídáme. 
Stejný postup s Jirkou a Bebe. Dvakrát míjíme nád-
herný katamaran, o kterém vím, že si jej majitel 
postavil podle plánů francouzského inženýra – před 
lety jsme chvíli plachtili vedle sebe a povídali jsme si. 

Máme ještě čas, a tak plujeme do přístavu  
a přibíráme Naty s Bojovníkem. Nyní nás pluje 
pět. Naty dostává můj mobil a má za úkol točit  
a fotit. Jedeme kousek k Leskovci, pak k Mysu George, 
směrem k hrázi, … Přesně v poledne, po skoro 
dvou hodinách plachtění, kotvíme na svém místě  
v přístavu ostravské Eskadry. 

Kousek od kotviště je na břeh vlnami vyvržen velký 
uhynulý kapr. Pramice s pětičlennou dívčí posád-
kou přiráží ke břehu, kousek od našeho vauriena. 
Bojovník s Jirkou se  ještě prochází po velkém molu, 
které mají vodní skauti důmyslně postavené z plo-
voucích sudů, trámků, desek a lan. Je u něj zakot-
vená nezničitelná kovová bílá plachetnice, kterou 
ostraváci obdrželi po revoluci darem od holandských 
skautů.   

Na našem táboře stíháme akorát nedělní oběd. Na 
návštěvu přijel bývalý rádce Šneků Miris s Dankou 
a jejich dcerou Natálkou. Ta se na tábor nedostala, 
ale protože pro nemoc odpadla Horka, navrhuji Mi-
risovi, aby se s Fantou domluvil, zda by tu nemohla 

„Protože jsem poznal trýzeň žízně, vykopal jsem studnu, aby z ní i jiní mohli pít." 
-  Ernest Thompson Seton  -

neděle - 14.7.2019 



„Možná, že puberta je jeden z nástrojů, jak příroda pečuje o lidský rod, aby nevyhynul. Protože 
člověk by asi nikdy dobrovolně neopustil to bezpečí vlastní rodiny, kde je o něj postaráno 

milujícími rodiči a rodiče by asi těžko přenesli přes srdce, že to rozkošné a bezproblémové dítě 
najednou odchází. Ale pak přijde spásná puberta a z toho rozkošného dítěte se stane 

nesnesitelný jedinec, který opovrhuje svými rodiči, jejich hudbou, jejich oblečením, jejich 
životním stylem, takže nakonec jednou, když praští dveřmi a odejde, rodiče to jakž takž přežijí. 

Co je zajímavé, že hned venku na toho nesnesitelného jedince čeká jiný nesnesitelný jedinec, 
ovšem opačného pohlaví, který také před chvílí někde praštil dveřmi a ti dva nesnesitelní pocítí 

k sobě tak neuvěřitelnou náklonnost, že spojí své životy a stanou se z nich ti báječní milující 
rodiče, od kterých by žádné dítě neodešlo, nebýt puberty. Je to podle mě velmi rozumné, 

a co příroda dělá, dobře dělá.“     - Marek Eben - 

Natálka zůstat. Už spolu o tom mluvili, ale Naty s 
sebou nemá spacák, ešus, karimatku,… Nic není pro-
blém – půjčím ji svůj spacák, ešus, karimatku, celtu, 
… Na Natálce je vidět, že má velkou radost z toho, že 
může být aspoň na druhé půli tábora. 

V poledním klidu vedení oddílu plní vodou nafu-
kovací míčky – je mi jasné, že budou sloužit jako 
střelivo pro nějakou hru. Nemýlím se. Za hodinku 
začíná další etapa celotáborové hry, kdy jednot-
livé kmeny kradou bledým tvářím ohnivou vodu, 
která páchá na území indiánů zlo. Je to řež. Do toho 
přijíždí na návštěvu Jerry s ženou a synem. Málem 
jsem Jerryho nepoznal – neviděl jsem jej aspoň de-
set roků. Velmi milá návštěva.  

Kolem půl páté přibírám do auta Kečíbuze, který 
končí svou návštěvu na táboře, a společně vyrážíme 
domů. Byl to velmi povedený víkend.   

(Šáša) Ráno mě probudil indiánský buben.  S rádce-
ma a podrádcem Senem jsme spali v teepee, jelikož 
nás následující den čekal rádcovský den a museli 
jsme nachystat program. Rozcvička se nekonala, 
protože byla neděle, takže jsme si šli vyčistit zuby a 
potom jsme si všichni vychutnali výbornou snída-
ni a šli si uklidit stany. Po precizní prohlídce stanů 
se uskutečnil nástup, po něm jsem se nějakým 
způsobem dostala k umývání nádobí. Díky asis-
tenci Marca Pola to bylo šup lup. Na svačinu byly 
výborné buchty od našich maminek. Nadešel čas na 
dělání voňavých pytlíčku s Lilou a Hankou. Netušila 
jsem, že mě to bude tak moc bavit, tak jsem během 
dne udělala další dva, pískla se příprava na oběd 
a všichni si běželi umýt ruce. V odpoledním klidu 
jsem spala a probudila mě až příprava na etapovku. 
Naším úkolem bylo nabrat vodu a nebýt strefen 
vodním balonkem a později šiškou. Boty lítaly tu a 
tam, každý 6.  spadl do vysoké trávy, nebudu lhát 
byla zábava to pozorovat. Etapovku jsme vyhráli a s 
pocitem dobře odvedené práce jsme se šli převléct z 
kostýmu. Po svačině šli rádci a podrádce Seno řešit již 
zmíněný rádcovský den. Ostatní hráli hry v hangáru 

nebo na louce. Program byl vymyšlený a pískla se 
večeře. Byl nástup a po něm dražba. Večerní pro-
gram byl volný. (Snad si to dobře pamatuji). A naše 
skupina rádců  a podrádce Sena se opět vydala spát 
do teepee.   

(Růža) Dneska je neděle, další den na táboře, jako 
vždycky musí být budíček, po budíčku byli vanaři. 
Vanaři jsou, že musíš být 10 sekund po ramena v po-
toce. Po vanařích byla příprava na snídani. A pak  byl 
ranní nástup, po nástupu musela být určitě nějaká 
práce, takže já, Raptor, Dejv, Seno, Kečíbuz a Fanta 
jsme museli zajít  za latrínu pro dřevo a donést ho 
ke kuchyni. Jak jsme všechno dřevo už donesli, byla 
svačina, na svačinu byla nektarinka. Po svačině jsme 
měli program takový zajímavý. Měli jsme si vzít 
jehlu a nit a jít do hangáru šít. Blbé bylo na tom, 
že jsem ztratil jehlu, takže celou dobu jsem hledal 
jehlu, jak jsem ji našel právě pískli přípravu na oběd, 
takže jsem to neudělal. Na oběd byla zeleninová 
polévka a další. Potom  jsme měli odpolední klid, po 
odpoledním klidu byla další etapovka, dneska byla 
etapovka zaměřená na ohnivou vodu, kterou měly 
bílé tváře. Byla to trasa, ve které byly  schováné bílé 
tváře a ony nás musely trefit  šiškami. Kdyby nás ne-
trefily, tak bychom dostali ohnivou vodu. Nakonec 
jsme to zvládli a dostali jsme ohnivou vodu a bílé 
tváře byly zase poraženy. Po etapovce byl další pro-
gram. Program byl rozluštit tajenku. Jak jsme ji 
rozluštili, museli jsme projít bludištěm. Jak jsme 
prošli bludištěm, byla svačina. Po svačině večeře, po 
večeři byli vanaři, po vanařích se šlo vyčistit zuby a 
spát. Ráno byl jako vždycky budíček, zase rozcvička, 
pak vanaři. Potom byla snídaně, na snídani byl toust 
s mrkvovou pomazánkou. Potom byl konečně ranní 
nástup. Teďka už nemusím psát, ale zase někdo jiný, 
tak ahoj. 
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"Snažil jsem se přispět k tomu, oč šlo zakladatelům skautingu. Aby se podařilo vychovat 
alespoň dvě tři procenta slušných, poctivých, pracovitých lidí, kteří jsou ochotni dělat něco pro 

druhé, aniž hned natahují ruku, co za to dostanou."      - Miloš Zapletal - 

(Mimi) Dne 15. července 2019 jsem se vzbudila 
trochu dřív a slyším, jak se domlouvají na budíčku 
a slyším Sena, jak zpívá Pata a Mata. Byl rádcovský 
den, takže měl rozcvičku Tovaryšek (Martin). Po 
rozcvičce jsme si vyčistili zuby. Po chvilce jsme slyšeli 
přípravu na snídani, byla mrkvová pomazánka, 
když jsme snědli snídani, šli jsme uklízet stany. Po 
nástupu jsme šli hrát hry šátkovanou, na slepou 
bábu a buldoky. Na svačinu byly buchty a potom 
nás Tovaryšek (Martin) rozdělil do dvou skupin. 
Jedna skupina házela tomahavkem a nožema 
a druhá skupina se plížila.  Potom jsme se pro-
hodili. A je tu oběd, byla rajská polévka, buchtičky  
s krémem. Odpolední klid byl prodloužený  
o jednu hodinu. Po odpoledním klidu jsme šli do 
krmelce, tam jsme se plížili. Po plížení jsme dostali 
svačinu, byl to meloun. A potom jsme pomalu šli 
do tábořiště, jak jsme přišli, byla tam nachystaná 
trojnožka. Po trojnožce nás Šáša rozdělila do tří 
skupin, dvě skupiny dávaly papírky do ešáků a ta 
třetí je chytala a úkolem bylo donést papírky do 
druhého, aniž by nás chytili. Potom byla příprava 
na večeři, byly párky s chlebem a po večeři jsme 
se zase museli uklidit stany, protože byla večerní 
kontrola stavu. Při kontrole stanu nám spadla 
střecha, UPS. Byl večerní nástup a zavolali jsme 
vůdce. Vůdci  přišli v pohodě a potom byl volný 
program a večerka, dobrou. 

pondělí - 15.7.2019



„Život i člun řiď sobě sám."      -  Robert Baden - Powell of Gilwell  -

(Savo) Dnes ráno v 7:00 byl budíček, potom byla 
rozcvička, vanaři a snídaně. Na snídani byl rohlík se 
šunkou a teplý čaj a potom kontrola stanu a nástup, 
pak asi byl program. Byli jsme rozděleni do dvou sku-
pin jedni dělali šátek a další šli hrát ringo, pak jsme 
se vystřídali a následovala příprava na oběd a oběd. 
Měli jsme palačinky s nutellou a marmoškou. Teď je 
12:47 a píšu tenhle článek v odpoledním klidu, já se 
Senem jsme spali, pak se pískl nástup u kuchyně a 
byla etapovka. Potom se hrála hra. Hele napsal jsem 
to asi úplně špatně, prostě já už si nepamatuji, jak 
to bylo, ale nějak tak myslím, že to bylo. Doufám, že 
sis užil/a tento článek, (což pochybuji, protože jsem 
to určitě celý popletl) a u nějakého dalšího článku 
ahoj. S pozdravem Savo. 
(Tovaryšek - Martin) Ráno jsem se probudil na 

nemocničním lehátku v nářaďáku. Naštěstí to ne-
bylo kvůli bojovým zraněním, ale kvůli tomu, že 
jsem byl dnes v noci pes. Pes se ráno nechává spát 
až do snídaně, ale služba mě vzbudila ve stejný čas 
jako tábor. Když jsem nereagoval, začali nahlas 
přemýšlet, jak mě vzbudit. Nejdřív mi řvali u hlavy, 
to jsem ještě vydržel, ale když zmínili vodu a uslyšel 
jsem šplouchání vody, tak to bylo moc i na mně. 
Vyhrabal jsem se ze spacáku jako po třídenním 
flámu a mračil se na službu. 
Na snídani byl rohlík se šunkou. Všem chutnalo. 
Ranní nástup proběhl jako všechny ostatní a dal 
jsem si bobříka mlčení do třech orlích per.
Dopolední program byl dělený. Jedna skupina šla 
batikovat šátky s Lilou, druhá skupinka šla hrát 

úterý - 16.7.2019
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"Buďte spokojeni s tím, co máte a hleďte, aby to bylo k užitku. Dívejte se vždy na světlou stránku 
věcí, nikoliv na stinnou. Pravé štěstí najdete však tehdy, až se naučíte přinášet štěstí druhým. 

Hleďte, abyste opustili tento svět, když jste jej učinili o trochu lepším, než jakým jste jej nalezli, 
a až přijde vaše poslední hodina …"     -  Robert Baden - Powell of Gilwell  -

Ringo s Myší a Marťou. Já šel jako první batikovat, 
celkem mně to bavilo a i šátek se mi povedl.
Na svačinu byla přesnídávka s piškotama. Po 
svačině se skupinky prohodily a moje skupinka šla 
hrát Ringo. Hra byla super, jen jsem byl vyšší než ta 
síť. Ringo jsme hráli až do oběda. 
Na oběd byla výborná kyselica a ještě lepší palačinky. 
V poledním klidu jsme tahali klády na stavbu hráze 
v naší tůňce. Během tahání jsem bohužel porušil 
mlčení.
Po odpoledním klidu byla etapovka, kterou jsem si 
perfektně užil. Hra spočívala v získání kladívka a pily, 
které hlídaly bílé ženy s nebezpečnými šiškami. Po 
získání nářadí jsme museli do špalku zatlouct sedm 
různých hřebíků a uříznout tři kolečka o průměru 
asi 150 mm. Druhou část etapovky ztěžoval Fanta s 
Denym, kdy jeden dvoukolák tlačil a druhý na něm 
seděl-jakože železný oř (vlak). Jezdili mezi námi a 
stříleli po nás z vodních pistolí. Voda jim moc nedo-
cházela, protože s sebou vozili barel s vodou. Skončili 
jsme druzí. 

Následovala svačina, na kterou bylo ovoce. Kvůli sil-
nému větru spadly dva stany a většině se povolilo 
vypnutí plachty. Takže po svačině se vypínaly a spra-
vovaly stany. Oprava zabrala cca 40 minut a ve zbyt-
ku času byl opět dělený program. Hrály se Datumy, 
kdy se musely k důležitý svátkům přiřadit správné 
datumy. Potom jsme šli začít stavět hráz. Dávali 
jsme přes potok klády, spojovali je a tloukli desky. 
Během stavby si mě na chvíli zavolala skupinka hra-
jící Traktor. Na pět minut jsem se zapojil, pak už mě 
nepotřebovali, a tak jsem šel opět do tůňky pomoct 
klukům.
Na večeři byla tortila s masem a zeleninou. Bylo to 
výborné a přidal jsem si, i když už nebylo maso. Po 
večeři byl nástup. Po nástupu jsem konečně udělal 
(poprosil jsem o to Veríka) tabulku na vanaře a pak 
se hrálo komando. Tentokrát jsem se neschovával, 
ale hledal jsem ostatní. Tohle mně taky dost bavilo. 
Daly se dvě kola a pak byl volný program.
Dnešek jsem si fakt užil. 



„Dávat dobrý příklad je jedna z největších a nejradostnějších věcí, jež může hoch dokázat.“  
„Přátelství - to nejcennější, co člověk může získat.“    - Jaroslav Foglar - 

(Marťa) Tak do nástupu byl v táboře klid. No dobře, 
klid úplně ne, ale větší než obvykle. Vše bylo jako 
v pohádce, poklidně se pověsila vlajka, všechno 
nasvědčovalo příchodu krásného rána, svítíčko  
slunilo a zpěvy ptáčkaly, a pak BUM žaboblešky se 
vrátily z výsadku. To mě uvedlo do reality. Posíláme 
je tedy spát a s Myškou a Hankou (a asistencí pár 
světlušek) jdeme prát šátky do potoka.  Šátků je sice 
asi padesát, ale praní jich je naprosto relaxační, 
takže je nám skoro líto, že bereme  světlušky a 
vlčata na kola do kempu. Zde si dobíjím svůj mo-
bilní telefon (muhehe) a konzumuju pár chipsů, 
jež mi nabídly světlušky. Zdržíme se asi do oběda.  
Pak samozřejmě následuje oběd, klid a takové věci. 
Jelikož už jsem dost stará, věkově i duševně, tak bych 
následující aktivitu měla provádět v drsné družině 
vůdců. Jenže já se radši rozhoduju pro záchranu 
dvou zbylých žab – Veríka a Natky. Budeme dělat 
Setonův hrnec. Vykopem jámu, umístíme kuře, 
popel, pár zemáků, horké šutry, víc popela a zah-
rabeme. Necháme dvě hodiny tak. Naše žabí kuře 
má samozřejmě hned svoje jméno (Ctibor) a když 
už je zahrabané, tak dokonce vlastní náhrobek. 
Natka nás učí, jak udělat nejlepší brambory, a já jak 
nejlíp připravit kuře. Těžce improvizuju, ale nic na 
sobě nedám znát. Ctibor už se peče, my se mezitím 
chlubíme, že bude nejlepší. Nejlepší v dělání kuřete 
možná jsme, ale v baseballu už ne. Ten jsme totiž 

hráli potom. Moje skupina prohrála asi milion-nu-
la, určitě to bylo nespravedlivé nebo minimálně ne-
sportovní, vždyť nám měli nechat něco. Baseball mi 
nejde. Proto nechodím na pálku. (Tohle je vzkaz pro 
zbytek mého týmu :D ) .  Po tom, co jsme byli depre-
sivní z baseballu, jsme se došoupali na nástup  
a mysleli jen na to jídlo. Předtím samozřejmě byla 
večeře, ale my si daly málo, protože jsme s Veríkem 
a Natkou věřily, že Ctibor prostě bude dobrý. A taky, 
že byl! Sice trochu od hlíny, ale byl. Najedly jsme se 
snad jako nikdy. Nevěřila bych, že tři žaby dokážou 
vykopat díru o sedmdesáti centimetrech, uvařit v 
ní kuře a ještě ho zvládnout sníst. Dnešek byl skvělý 
den. 

středa - 17.7.2019
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„Potřeba výchovy, vzdělání a mravnosti je dnes snad ještě naléhavější než dříve, a naše 
odpovědnost za zítřek nemůže a nesmí zmizet z našich úvah!"     - Václav Břicháček  -

(Marco Polo) Na nástupu jsme se dozvěděli prav-
du o miniškolách a co se tam vlastně bude dít. Byl 
závod ve stolním tenise, jízda na kolech a v další 
řadě to bylo stavění hráze, co si budem, klukům 
ta hráz opravdu šla a upřímně byla zábava sledo-
vat Marťase (Tovaryška), jak se snaží je dirigovat, 
i když měl mlčení. Člověk se dobře bavil, i když jim 
tam ještě k tomu hrála hudba. Po delší době nám 
kadibudky oznámili, že se bude konat soutěž "6's 
Got Talent". Moc nadšení jsme nebyli. Nejlepší byli 
bratři Růžičkovi. Bylo to úplně mega roztomilé. To by 
obměkčilo i Marťase a to je co říct. K noční etapovce 
se raději nevyjadřuji… :D  

(Kubaš) Ráno jsme vstali na rozcvičku a na snídani. 
Po nástupu byly miniškoly. Já jsem jel na cyklovýlet, 
moc dlouhou a náročnou cestou jsme nejeli a naz-
pátek jsme se stavili v autokempu, jak jsme přijeli, 
byl oběd. Po obědě byl polední klid. Po poledním kli-
du jsme hráli buldoky a mraky. Potom přijela Kája 
a hráli jsme baseball. Potom byla Šestka's Got Ta- 
lent a vyhráli Růža s Maxem. Já jsem byl se žabákem, 
předváděli jsme parkour, potom byla noční etapov-
ka a to jsme se plížili do ležení bílých tváří a museli 
jsme zjistit, co tam mají za zásoby. Poté jsme šli spát. 

(Pepa) Bylo takové klidné ráno, zrovna jsme měli 
hlídku, která za 10 minut končila. A co se stane? - 
na náměstíčko vběhne přepadník a bere sekerku. 

Hned jsme pískali přepad, všichni běželi za tím 1 
přepadníkem a ten 2. si mezitím nakradl - sekeru, 
kanystr s benzínem a mnohem víc. Po přepadu 
jsme byli všichni poučeni, co jsme udělali špatně 
a myslím že příště je oba chytneme :). Tak jsme na 
ty 2 hodiny šli spát. Ráno většina z nás včetně mě 
jela na cyklovýlet. Měli jsme dojet ke zlaté lípě, ale 
už bylo dvanáct hodin a ještě jsme tam nebyli, tak 
Fanta zvolil kratší cestu. Po cestě zpět jsme zastavili 
v autokempu na kofolu a nanuk. Když jsme dora-
zili hladoví do tábora, dali jsme si oběd a užívali 
odpoledního klidu. Místo svačiny byla žranice, takže 
jsme se dobře najedli - třeba já jsem se moc nec-
pal, aby mi nebylo špatně, ale v některých to jídlo 
jen mizelo :). Večer byla talentovka Šestka 's got tal-
ent - Já, Savo a Seno jsme hráli scénku o babičce a 
jejím vnukovi - hlavní téma byly řízky. Po talentové 
soutěži jsme byli všichni unavení - A hádejte co! - 
etapovka! :) Náčelník nás dovedl k lesu a řekl nám, 
že tam kempujou bledé tváře. Museli jsme se plížit 
k jejich táboru a zjištovat, co za věci tam mají. Já 
osobně jsem vybral tu "nejlepší" cestu jak se k nim 
přiblížit - kopřivy a mravenci. Stejně mě pak jedna 
z bledých tváří viděla, takže to nemělo cenu… Po 
skončení etapovky o půlnoci šli všichni spát, ale já 
měl hlídku od půlnoci do dvou s Marco. Hlídku jsem 
nakonec přežil. :) Tento den byl jedním z nejlepších 
dnů tábora, doufám že si to všichni užili tak, jako 
já :).

čtvrtek - 18.7.2019
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„Pokuste se opustit tento svět o něco lepší, než jste jej našli."        -  Robert Baden - Powell  -

(Dazul) Poslední víkend, kdy ještě stojí letošní tábor 
ŠESTKY. Těším se, jak zase ochutnám jedinečnou 
atmosféru tohoto podniku, který podvědomě 
ovlivňuje všechny táborníky. Nejříve ale, stejně jako 
minulý týden, jedu pomáhat od velmi časného rána 
švagrovi s pokládkou zámkové dlažby domu. Tam 
mne taky zastihuje SMS našeho Zdendáša (Flegyho): 
„Tak se nám v 6:27 (po 14 hodinách) narodil silný a 
zdravý Honzík a váží 2,95 kg“ Obrovská radost! 

Přerušujeme práci a připíjíme na Janovo zdraví. A já 
si teprve teď uvědomuju, že mi začala další životní 
etapa, že došlo k naplnění i mého koloběhu žití : -) 
Zamačkávám slzu dojetí a nakládám další kolečka 
zámkové dlažby. Slunko pálí jak divé, mám pocit, 
že mne dnešní činnost zmáhá o trošičku víc než kdy 
jindy : -)

Na tábor vyrážím ve 13:00. Tedy nejedu přímo na 
tábořiště, ale přímo na Slezskou Hartu, kde se pot-
kám s oddílem, který se tam bude koupat, jezdit 
na padleboardu, barakách a jak dorazím, i na vau-
rienu. Krajina je od rána nabitá sluncem, sálá z ní 
teplo. Jsem rád, když projíždím zastíněnými alejemi, 
kde vnímám změnu venkovní teploty. 

Hned po připlutí k plážičce, kde se oddíl usalašil, 
dávám vesty první dvojici a společně vyrážíme k 
přístavu u Leskovce nad Moravicí. Poté, co se noví 
plavčíci naučí poznávat kosatku, hlavní plachtu, 
ráhno, kýl, kormidlo, … si potupně oba zkouší nejprve 
kormidlovat (nejobtížnější je plout úplně rovně a 

držet směr),  pak i ovládat hlavní plachtu.  

Během půltřetí hodiny absolvují půl až 
třičtvrtěhodinový „výcvik“ Bebi, Honzík (?), Kvašák, 
Růža, Mik, Hanny, Dejv a Savo. Ti odvážnější si zkouší 
i jízdu proti větru v ukázkovém náklonu. Mik si navíc 
zkouší, jaké to je, když si skočí do vody a nechá se 
několik set metrů táhnout na provaze za lodí. Sám 
za sebe hodnotím tenhle seznamovací „rychlokurz“ 
hodně pozitivně.

Na tábořišti už je příprava na večeři. Při tom regis-
truji, že asi pět táborníků ubylo – skolila je většinou 
nemoc. Absence takového množství lidu je patrná 
hlavně na večerním nástupu, kde je místo vyhra-
zené pro družinu Blešek prázdné.  

Ale při množství lidí, kteří letos na tábor vyrazili, to 
naštěstí není zásadní problém. Jsem moc rád, že pot-
kávám Káju, která dorazila na tábor z pracovního 
pobytu ve Švýcarsku. Je to velmi povzbudivé, jestliže 
stále existují takové přátelské vazby, kvůli kterým 
stojí za to dorazit na tábor „svého“ oddílu a aktivně 
tu strávit alespoň pár dnů. 

Od minulého týdne se podařilo (odhaduju to na prá-
ci družiny Šneků) na tábořišti vybudovat špicovní 
tůňku. V meandru před slavnostním ohništěm s pot-
ní chýší a totemem je zvednutá hladina Budišovky 
minimálně na metr. Tady už se dá skákat!

Rex má pravou ruku obvázanou. Už od Mirisa, který

pátek - 19.7.2019 
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„Buďte připraveni šťastně žít a šťastně zemřít."         -  Robert Baden - Powell  -

byl v pondělí na táboře, aby dovezl Natálce věci, vím, 
že si Rex neúspěšně hrál na azbestového mužíka, 
když chytal rozpálený litinový plát na táborovém 
golemovi. V opavské nemocnici je to známá firma. 
Však se tam taky podivovali, kolik mají najednou 
pacientů z Ratibořa. Ale Rex je držák, nenechává se 
takovou „maličkostí“ zbytečně omezovat. Registruju, 
že jej někteří členové oddílu nově oslovují Packo. 

A taky si nemůžu nevšimnout, že Lila začala malo-
vat totem. Její barvení vlčete je naprosto originální. 
Nejsem si ale jistý, že stihne domalovat do konce 
tábora celý totem.

Sháním se po svých věcech, které jsem minulý ví-
kend půjčil Natálce Š. Mám všechno mimo horního 
dílu ešusu „pinquin solo alu“. Natálce se jej podařilo 
kdesi zašantročit. Je z toho zjištění docela nešťastná 
a zkroušeně mi přináší stokorunu jako kompenzaci. 
Samozřejmě peníz odmítám s tím, že se polovina 
ešusu určitě najde. 

Ogaři připravují dřevo na nažhavení šutrů pro potní 
chýši. Dneska tam s nimi ale nepůjdu. Jsem docela 
utahaný s ranního zápřahu i odpoledního nonstop 
plachtění – neužil bych si to. Natahuju si hamaku a 

uvelebuju se ve spacáku. V mírném pohupování po-
zoruju zář ohně s nasvíceným totemem na druhém 
konci tábořiště a je mi strašně dobře. Takové im-
presionistické chvilky mi dělaly hezky na duši před 
čtyřiceti lety – jsem rád, že se můj vkus po této 
stránce ještě pořád nezměnil.  

(Natka Š.) Je ráno a já musím vstávat. Po snídani 
jdem do stanů si je uklidit, kvůli kontrole stanů! Po 
nástupu a kontrole stanů jsme se převlékli a v tom 
slyšíme: „nástup u kuchyňky!” A tak tam jdeme. Doz-
vídáme se o skautském desetiboji. Potom se jdeme 
připravit na onen desetiboj. Až jsme dohráli dese-
tiboj, šli jsme na oběd. Po obědě se jelo na Slezskou 
hartu plachtit s Dazulem, bylo to fajn! Vrátili jsme 
se na večeři, pak byl nástup a kontrola stanů. Pak se 
šlo spát. A to je vše. 

(Seno) Zdravím všechny u mého psaní zase…Ráno 
jsem se ne skvěle probudil. Byl jsem unavený. Na sní-
dani jsme měli rohlík se sýrovou pomazánkou. Ná-
stup byl zase zajímavý. Šli jsme dělat desky, to byla 
nuda. Ale později jsme jeli na Slezskou Hartu nebo 
jak se to jmenuje. Jeli jsme s Denym, takže pohoda. 
Jak jsme dojeli zpět, tak začalo pršet. Čekali jsme na 
večeři. To byla doba, pak skončil den a šel jsem spát. 
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„Skauting může být klíčem k nové výchovné metodě, k tomu, jak zaujmout mládež. 
Tisíce a statisíce mladých lidí! Bude to druh bratrství bez rozdílu původu, rasy a vyznání, 

bohatství i chudoby.        -  Robert Baden - Powell of Gilwell  -

(Dazul) Sobotní ráno vnímám už za svítání, ale vy-
chutnávám si ten čas, kdy je do budíčku ještě daleko, 
potřebné minimum na noční odpočinek jsem absol-
voval a teď už můžu jen beztrestně lenošit. Pokud 
ještě na chvíli usnu, nic se neděje. Kousek ode mne 
spí v hamakách Bebi, Mimi a Vojta. To, že spí mimo 
stan si vykládají tak, že jsou vlastně „hlídací psi“ a 
tím pádem nemusí na poslední rozcvičku tohoto 
tábora. Místo toho dělají v hamakách kraviny a 
zkouší ležet zavěšeni pod hamakou. Evidentně jim 
to nečiní žádný problém.   

Já se jdu místo rozcvičky protáhnout mimo tá-
bor nedlouhým indiánským během. Běh je 
nejjednodušší „sport“ – myslím tím ten přirozený, 
který jsem zvládal už jako malé děcko. Jakožto je-
dinec, který „sport“ nesnáší, zásadně rozlišuju mezi 
„sportem“, který je v hledáčku výrobců sportovního 
vybavení (na začátečnících se dlouhodobě vydělává 
nejvíc) a aktivitou skutečně finančně nenáročnou. 
Protože nejraději imituji běh osamoceně, nemám 
potřebu zasednout nejprve k internetu a nastudo-
vat teorii a pořizovat předraženou běžeckou obuv 
Adidas či Nike. Když jsem na pasekách stavěl náš 
dům, občas jsem se šel proběhnout v montérkách a 
děravých botaskách. Domnívám se, že jsem měl stej-
nou radost, jako kdybych zvedal chodidla nazutá do 
několika tisícovek. Jak říká dlouholetý bratr Murzí-
lek: „Dazule, je to v hlavě!“   A tak si poskakuju po 
Břidlicové stezce a vychutnávám si dnešní ráno.

Když doskotačím zpět do tábora a vše je v relativním 
tichu, jdu si spočnout zpátky do hamaky. Táborový 
lid v poklidu přechází mezi stany a potokem, vanaři 
aspirující na „diamanťáka“ se rochní v tůňce, do 
signálu „příprava na snídani“ zbývá relativně 
dost času. Dneska bude náročný den. Za pár hodin 
zmizne výhled na kruhově postavené podsadové 
stany, kterým se právě kochám. Dneska se začne 
bourat tábor.     

Po snídani je poslední prohlídka stanů a poslední 
vztyčování státní vlajky. Poslední stoletá melodie 
Karla Kovařovice s textem Serafínského-Procházky 
„Junáci vzhůru, volá den, …“  Dost z rituálů a zvyků 
šestkařského tábora je dnes naposledy. Savo má 
dnes 14. narozeniny – oddílová tradice na táboře je 
neoblomná – hobla a vhoz do tůňky ve skautském 
kroji. Jeho věrný druh Seno nějakým záhadným 
způsobem končí v tůňce společně se Savem. To, že 
jej Savo za odměnu stáhl s sebou, tvrdí pouze zlí ja-
zykové : -)    

Po převĺečení ze slavnostního do pracovního, začíná 
demontáž tábora. Sluníčko už funguje naostro, 
a tak se stále ještě orosené plátěné střechy podsa-
dových stanů sundávají mimo podsady, aby doko-
nale vyschly a mohly se předpisově sbalit do stavu 
ve kterém přečkají do dalšího tábora. Tyhle stany 
používá ŠESTKA už od roku 2005 nebo 2006 – tedy 
minimálně třináctým rokem. Zanedlouho bude asi 

sobota - 20.7.2019 
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„Ti, kteří nejsou pamětliví minulosti jsou odsouzeni zopakovat si ji včetně všech předchozích 
léček a omylů.      -  Robert Baden - Powell of Gilwell  -

vhodné pořídit nové, což při aktuální ceně cca 3200 
Kč za kus představuje částku 64 000 Kč. Většina 
dřevěných podsad je z června roku 2001, kdy jsme si 
je vlastnoručně vyrobili. Že vydržely 18 let je úžasné 
– svědčí to o tom, že jsme je vyrobili kvalitně a stejně 
dobře se o ně oddíl léta stará a uskladňuje je. Tehdy 
nás to stálo 16 000 za desky, dnes stojí profesionálně 
vyrobená dřevěná podsada cca 5000 Kč, takže při 
počtu 20 kusů se jedná o částku 100 000 Kč. Vy-
bavení tábora není žádná levná záležitost.

Vyklízím nářaďák a všechny sekery, pily, krumpáče, 
kladiva, hrábě, motyky, lana, bejsbolové pálky, 
baraky, padleboard, celty, aku vrtačky, hřebíky, vru-
ty, bedny, barely, kýble, … skládám na louku před 
kuchyň, kde před ně odpoledne pohodlně najede 
objednané nákladní auto. Společně s více než třiceti 
koly bude úložný prostor napěchovaný do posled-
ního místečka.   

Když mám nářaďák totálně vyklizený, jdu rozebírat 
táborovou sprchu. Nejdříve musím vypustit vodu 
ze sudu umístěného na stromě. Když si představím 
jak se děcka namakaly, aby v kýblech vodu vytaha-
ly do výšky čtyř metrů, mám trochu nehezký pocit 
z volně vytékajícího proudu vody vsakujícího se 
do vysoké trávy kolem umývárky. Než voda vyteče, 
odkolíkovávám stanovou sprchovací kabinku a 
přenáším ji důkladně vyschnout na přímé slunce.   

Fanta plní láhve s oddílovou etiketou a skautským 
šátkem ŠESTKOVICŮ – ještě dnes je rozveze těm, 
kterým chce poděkovat za vstřícnost pro tábor 
ŠESTKY.   

Jdeme všichni bourat hangár. Od rána už téměř 
vyschnul, zbytek necháme doschnout na zemi. Šneci 
tahají poctivě zatlučené kolíky kterými je velký vo-
jenský stan vypnutý. Žaby jdou dovnitř a vydělávají 
tyče po obvodu – jde to těžce, protože v kožených 
okách jsou špičky natěsno.   

Když hangár roztahujeme po louce, objevujeme na 
něm několik míst, které jsou ještě mokré. A protože 
nás tahle „uloženka“ stála 32 000 Kč, věnujeme jí 
adekvátní péči, aby nám vojenský stan sloužil ještě 
hezkých pár let.   

Přes oběd se mění jídelna ve čtenářský retro kroužek. 
Staré, barevně vytištěné ŠESTÁKY, které po celý tábor 
visely vedle vývěsky na nářaďáku, teď kolují mezi 
jedlíky a podle reakcí lze poznat, že si právě prohlíží 
třeba fotky z tábora před 12 lety.   

Před druhou hodinou si odskakuju na přehradu k 
vaurienovi. Nemůžu jej přece nechat celý den za-
hálet. Je slunečný a horký den. Nad hladinou pofu-
kuje mírný vítr a zmírňuje letní žár. Jakmile odrazím 
od břehu a chytám vítr do plachet, spadá ze mne 
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„Buď připraven."        -  Robert Baden - Powell of Gilwell  -

všechna únava a vlévá se mi do žil nová energie. Ob-
racím plachetnici skoro proti větru, vyostřuju plachty 
a ustáluji trup do řádného náklonu. Loď nabírá 
hodně svižnou rychlost, brázda za lodí je rovná a 
vlnky čile šplouchají o příď. Vychutnávám si svobodu, 
nezávislost, radost z pohybu bez velké námahy.    

Při jízdě na plachetnici zažívám podobné pocity, jako 
když letím na paraglide nebo se nechávám táhnout 
za kite. Radost a divokost se snoubí s pokorou a 
přiměřenou dávkou opatrnosti. Po každé ve mně 
něco z těchto okamžiků zůstává. Je to nepřenositelné, 
ale silné a návykové.

Doháním z dálky obtížně identifikovatelnou nízkou 
plachetnici s dvěma plachtami a zvláštní kabinkou. 
Až když se přiblížím na třicet metrů, rozeznávám 
oplachtěný gumový oválný člun, která má na čele 
postavenou malinkatou plátěnou kabinku. Tak tohle 
vidím prvně. Člun je na délku minimálně o metr až 
dva kratší než vaurien a  posádku tvoří tři lidi.   

Co do rychlosti je můj vaurien výrazně rychlejší a 
lépe ovladatelnější Ale výhodou toho gumového hy-
bridu je jednoznačně skladnost a lepší mobilita při 
transportu.

Po hodině brázdění hladiny Slezské Harty stáčím 
plachetnici do přístavu u tábora Eskadry. Vyta-
huju loď na břeh tak, aby vlnky nedosáhly na zr-
cadlo a já zítra nemusel zbytečně vylévat vodu z 
trupu. Vydávám se zpět k autu a uvědomuju si, že 
jsem se ani nevykoupal. Tak nepůjdu po břehu, ale 
k autu doplavu. Sundávám si tričko, uvazuju si jej 
na hlavu a zastrkávám pod něj mobil, abych jej při 
plavání nemusel držet v ruce. Těch 400 metrů se 
mi lépe poplave bez mobilu.

Osvěžen a vykoupán kroutím tričko a trenýrky, 
abych si zbytečně nezamáčel auto. Přesouvám 
se na tábořiště ŠESTKY a zapojuju se opět do 
práce. Jakmile začíná poslední část etapové hry 
tábora, přijíždí sjednaný náklaďák. Příjemným 
překvapením je, že přiváží i starý hangár, který 
chceme rozstříhat a použít na zastřešení uložených 
podsad. Veliký dík Kečíbuzovi, který se o naložení 
stanu postaral. Aby řidič zbytečně nemarnil čas 
čekáním, společně s ním nakládám kola a věci, 
které sám uzvednu.   

Když etapovka končí, je většina věcí už naložena. 
Celý oddíl se dává do přeskládávání části 
naložených věcí, zvedáme na korbu těžký vojen-
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„Skoro každý hlupák umí rozkazovat a může ostatní přinutit, aby jeho příkazy poslouchali,
 pokud má za sebou dostatečnou moc k jejich potrestání v případě, že ho odmítnou 
uposlechnout. Něco docela jiného je vést. Strhnout ostatní tak, aby vás následovali, 

dá opravdu velkou práci."       -  Robert Baden - Powell of Gilwell  -

ský stan, vozík, kolečka, várnice, sudy, plachty, … V 
17:45 je vše naloženo, staženo utahovacími popruhy 
a náklaďák vyráží ke Kateřinicám. Vykládat se bude 
zítra, jak dorazíme z tábora.

Celý tábor nosí podsady podle čísel k uskladnění do 
nářaďáku. Já jdu stříhat starý hangár, který nám 
ještě poslouží k zastřešení věcí, jež necháváme na 
našem tábořišti – podsady, rošty, postele, sud na spr-
chu, pláty a rám golema, … Martinovi ještě zbylo dost 
impregnačního roztoku, takže jej plánuju použít na 
nastříhané plachty.    

Tím zvýšíme nepropustnost plátna starého hangá-
ru, lépe zabezpečíme podsady proto dešti i sněhu a 
prodloužíme využití vyřazeného vojenského stanu. 
Tenhle ještě pamatuje naše tábořiště ve Vojenském 
prostoru Libavá. Prvně s námi byl na táboře a sym-
bolicky svoji životní pouť taky na táboře skončí.

Po roztažení starého hangáru zjišťujeme, že za dobu, 
kdy byl stan pár týdnů položený před kůlnou v DBCB, 
si v něm mravenci nakladli tisíce bílých vajíček. 
Cérkám se to zdá odporné a štítí se jich. Pro mne jsou 
mravenci fascinující tvorové. Absolutně se v nich 
nevyznám, protože jich na zeměkouli existuje víc 
než 15 000 druhů. Vím jen, že ten nejběžnější druh 
u nás – mravenec lesní se dožívá 7-10 let. Proto je 
docela pravděpodobné, že z těch vajíček, které jsem z 
rozloženého hangáru smetl, vyroste jedinec, který za 

pár let na našem tábořišti štípne nějakého malého 
šestkaře : -)  

Pokračuje přenášení a urovnávání podsad do 
nářaďáku. Jdu spolu s Martinem demontovat 
kostru týpí a jednotlivé tyče přenášíme na střechu 
nářaďáku, abychom ji zpevnili a mohli i na ni na-
táhnout těžkou plachtu z vyřazeného vojenského 
stanu.

Před půl devátou večer je poslední večerní nástup a 
poslední sundávání státní vlajky. Poslední pokyny 
na večerní program. Ten je dnes vyplněn slavnost-
ním táborákem.  

Oddíl se k ohni schází ve skautském kroji. Na-
tálka, která na táboře původně ani neměla být a 
zůstala tu po návštěvním dnu za onemocnělou 
Horku, slavnostně přechází ze světlušek k Žabám. 
Oceňují se diamantoví vanaři (každodenní časně 
ranní a pozdně večerní koupel ve studené vodě 
Budišovky), zloději koní, rozdávají se lipové lístky za 
další „služební“ rok v oddíle – ze zúčastněných jich 
má na kroji bezkonkurenčně nejvíc vůdce Fanta, … 
Marťa přednáší vlastní dvanáctistrofovou báseň o 
letošním táboře.  
Určitě nebude chybět klasická hrníčkárna a 
vzájemné děkování i pochvaly. Poslední táborový 
oheň je vždy plný emocí, radosti a všeobjímajícího 
přátelství.
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(Dazul) Nedělní ráno je v houpací síti, respektive 
hamace, vždy příjemné. Prý k ránu pršelo, ale listí 
déšť zachytilo a já nic nezaregistroval. Stejně tak 
spáči vedlejších čtyř hamak. Ostatní spali pod 
zastřešenou prázdnou kolárkou a jídelnou.    

Jakmile se mi daří rozhýbat tělo, beru aku vrtačku 
a jdu rozšroubovat spoje totemu jištěné mocný-
mi vruty. Je jich celkem šest. Hned při tom prvním 
poznávám, že to nebude žádná sranda. Nasazu-
ju ten největší bit ze sady, vrtačku nastavuju na 
nejsilnější moment a – nic. Vrut se ani nehne! Tak 
to je teda v pytli. Zkouším jiný, pak další a při tom 
posledním, čtvrtém, který má stejnou hlavu, mi 
dochází baterka. Svižně jdu pro druhou baterku 
do vrtačky, měním bit za menší a zjišťuju další dvě 
nepříjemné věci: jeden z dvojice menších vrutů se 
protáčí – má ukroucený dřík a žádný z bitů neod-
povídá hlavě menších vrutů. Takže ten neukroucený 
vrut se mi také nedaří vyšroubovat.

Zkouším znovu velké vruty. Zjišťuju, že když dám 
vrtačku do záběru, hlava se zafixuje a mohu otáčet 
celou vrtačkou ručně. Je to nepohodlné a zdlouhavé, 
ale vrut se daří pomalinku dostávat ven. Když mám 
horní díl totemu odjištěný, volám si na pomoc Fan-
tu a Dennyho, abychom společně vysadili těžkou bu-
kovou část s křídly z mocného čepu. Ve třech máme 
co dělat, abychom to zvládli. 

Teď je dobré zbývající dva díly usazené do země tro-
chu vyviklat, abychom mohli zbytek poctivě zako-

paného totemu vytáhnout. Kropáče jsme včera po-
slali domů náklaďákem spolu s ostatním vybavením 
tábora. Viklám, viklám a teprve praskot čepu mne 
upozorňuje, že bych měl přestat, nechci-li spojenou 
část ulomit.      

Vytahuju komplikovaným způsobem (otáčením 
vrtačky) jistící vrut, rozpojujeme nejspodnější a 
prostřední díl totemu. Pokouším se ještě vytáhnout 
vruty fixující křídla, ale je to marná snaha. S po-
mocí ostatních přenáším všechny části totemu před 
jídelnu, aby je chlapci nezapomněli naložit. Budou 
je muset nějak dostat do osobních aut. Já sice mám 
přívěsný vozík, ale ten je určený pro přepravu pla-
chetnice, fendrů, bedny s vybavením pro vauriena 
atd.    

Šneci ve vrhají na demontáž hráze. Taky jim to jde 
ztuha, protože téměř všechno nářadí jsem poslali 
včera domů. Ale Šneci si dokáží poradit, takže hladi-
na tůňky pomalu klesá a z vody se vynořují zatope-
né části břehu.

Ještě se snažím pomoc s vytažením plachty ze 
starého vojenského stanu na kostru nářaďáku, 
abychom zajistili uložené podsady. Tohle také není 
práce na čtvrt hodinky.

Pře devátou mi volá Irča, že už s dětma vyráží z domu 
ke Slezské Hartě. Balím své saky paky a vydávám se 
také k plachetnici.

„Skauting odtržený od reality je holý nesmysl."   -  Robert Baden - Powell of Gilwell  -

neděle - 21.7.2019 
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„Skauting je hra, a je to hra o velikou sázku."        -  Robert Baden - Powell of Gilwell  -

Vedení oddílu a tábora v čele s Fantou má mé 
obrovské sympatie a vděk. Ne každý dospělák je 
ochoten vyrazit na dva týdny (v případě Fanty do-
konce na tři) tábora v rámci své dovolené. A vydat ze 
sebe takové množství energie, které pro třicet cérek a 
ogarů vytvoří skvělé společenství a prostor pro tisíce 
malých opravdových dobrodružství. Vím, že si za 
tohle sice „nic nekoupí“, ale z vlastní zkušenosti také 
vím, že se jim jejich vklad dřív či později vrátí – ji-
nak než by čekali, ale pozitivně (Bůh má totiž úžasný 
smyls pro humor). Klasik Václav Jebavý, známější 
pod jménem Otokar Březina, to formuloval slovy: 
„Nic se v duchovním světě neztrácí, každý náš čin, 
všechno naše úsilí se podílí na vytváření dějin lidst-
va. Naše skryté dějiny jsou součástí „vyššího systému 
dějin, jež se rozvíjejí v kosmu … vyšších duchovních 
světů, s nimiž je náš svět spojen.“

Na přehradě přeplouvám s vaurienem z přístavu 
Eskadry na plážičku o 300 metrů za lesem, kde se 
potkám s dětma a ženou. Kotvím plachetnici na 
pneumatiku a nafukuju z oddílu zapůjčený padle-
board na kterém se děcka jistě vyřádí. Přijíždí i ro-
dina Irčiného bratrance se čtyřmi dětmi, takže pla-
chetnice bude permamentně v zápřahu.   

Z přehrady děti a dospěláky vypuzuje náhlá bouřka 
a solidní vlnobití. Vše je natolik silné, že se mi nedaří 
přistát kde chci, ale musím zakotvit tam, kde to jde. 
Když se mi daří dát loď do klidu, stáhnout plachty, 
přenést padleboard, zalézám do auta, abych přečkal 
hodně kvalitní návaly deště. 

Po druhé hodině přijíždí dobrý kamarád ze střední 
školy Dan se svojí ženou a společně vyplouváme na 
hodinovou plavbu. Dan si zkouší plachetnici kormi-
dlovat, Blanka odmítá.

Po přistání mi oba pomáhají vauriena odstrojit, 
přenést na přívěsný vozík, sbalit padleboard, … a 
samostatně vyrážíme k domovu. I tenhle prázdni-
nový víkend byl pro mne výživný a jsem za něj moc 
rád.  

(Marťa) A je to tady. Po vší té včerejší práci, nád-
herném ohni a vůbec nejlíp vydařeném táboře, 
jedeme domů. Ráno se probouzím pod lavičkou 
v jídelně, nic zvláštního, vedle mě leží Lila a celé 
tábořiště začíná zalévat sluneční zář. Jsem jedna z 
nejdříve probuzených, proto se v tichosti zvedám 
a procházím místy, kde ještě včera touhle do-
bou stávaly stany. Potkávám Natku a asi pětkrát 
ji vysvětluju, že musí mluvit fakt potichu. Moc to 

nepomáhá, tak radši rychle mizíme od spících lidí. 
Celé dopoledne zaplňuje snídaně, balení, hledání  
Veríkova vršku od propisky, další balení. Po rozbití 
hráze, uklizení tábořiště a pár dalších pracích jsme 
se začali převlékat do krojů. Bude nástup. Náš po-
slední nástup na táboře. Fňuk. Nahazuju svůj ba-
toh na záda, jsem jedna z mála, která tenhle úkol 
provede bez zbytečných řečí. Zařazuju se do kolečka 
vedle Verči a přidělujeme čísla. Jsem poslední, mys-
lím, že kdybych se ztratila, nikdo si toho nevšimne. 
Odcházíme, teda, spíš se plazíme jako slimáci. Někde 
za odbočkou na cestě k lomu nás zastavuje Fanta a 
těm nejpomalejším, nejhůře sbaleným bere batohy. 
No a jupí! Bere celou mě, abych mohla batohy hlí-
dat. Pohodlně se usazuju na trávě pod stromem 
opřená o batohy a čekám. Do hodiny jsou všichni 
tady a přesunujeme se na nástupiště. Náš vlak má 
dokonce dva vagóny a málo cestujících, vlezeme 
se! Teda, zapomněla jsem zmínit, osobáky v těchto 
končinách jedou nejrychleji 40 km/h a ještě to děsně 
hází. Všichni po cestě pospávají, já se dívám z okna, 
och, jaká zábava. V Suchdole čekáme na už trochu 
lepší vlak do Hranic. Zatím jsme neztratili ani jedno 
dítě. Ani mě, jakožto poslední číslo. Na nádraží v 
Hranicích potkáváme, chvilka napětí, Káju. Loučíme 
se a běžíme chytnout hodně nacpaný expres z Prahy. 
Stojíme v uličce, začíná pršet a děsně se těšíme, až 
vystoupíme. Na druhou půlku vlaku mluví nějaký 
divný týpek. Slyším jen úryvky. Asi jsem je nechtěla 
slyšet. No což, konečně Vsetín. Rodiče, příbuzní (a 
Pazič) náš zpožděný vláček už čekají. Loučíme se, ob-
jímáme své drahé odvozy domů a za rok zas! Říkáme 
si, jak to všechno bylo boží a jak musíme o prázd-
ninách někde zajít. Já na to vždy stejně zapomenu. 
Bereme  Marca Pola, Mika, nastupujem do auta a 
vzhůru do civilizace!

SKAUTEM ŽÍT
Na nástupu hrdě v kroji
krásné vzpomínky se pojí,
z ohňů září dýmu smrad,
proto to tu mám tak rád.

Nedospanost po přepadu
neubere ti nápadů,
jak stále jen lepším být,
skautem žít a skautsky snít.

Marťa



Na vzniku ŠESTÁKU číslo 152 se podíleli:  Fanta, Kája, Dita, Myš,  Verik, Tovaryšek, Maxík, Mik, Vojta, 
Marco, Horka, Natka K., Kubaš, Pepa, Mates , Mimi, Seno, Dejv, Šáša, Ruža, Savo, Marťa, Natka Š.   

a Dazul. 

Toto číslo ŠESTÁKA je určeno pro : …………………………… 

14. 9. Brigáda v DBCB – svoji účast nahlaš Ditě nebo Denymu

20. 9. Oddílovka

4. - 6.10. Výprava družin VE ZNAKU KLÍČE A MEČE -  pro: skautky a skauty 
družin Žab a Šneků Kde: Rataje u Kroměříže - chata a tábořiště - podle počtu 
přihlášených budeme spát buď v chatě nebo ve stanech. S sebou: vybavení 
na vícedenní výpravu, jídlo a pití na pátek..Sraz: v pátek v 15:00 v Ratiboři u 
kina. Návrat: v neděli v 16:42 v Ratiboři u kina. Nahlaste se svým rádcům do 
13. září.

4. 10. oddílovka není – skauti jedou na výpravu

18.10. – oddílovka

28. - 30. 10. oddílová podzimní výprava

PLÁNOVANÉ AKCE


