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Podzim je tady. Obecně to není oblíbené roční období, teplé a slunečné dny se proměňují v chladné a mokré.
Děti a často ani dospělí neví, co si vlastně mají obléknout, ráno je zima a odpoledne může být ještě pořádné
horko, když vysvitne sluníčko. Už ale i to je takové, jak se říká, zubaté,a tak je třeba se mít na pozoru i kvůli
chladnému větru.
Každopádně je to stále čas radovánek, pouštění draků nám umožní právě onen vítr a na tvorbu krásných
výrobků se hodí spadané listí nejrůznějších barev. Těšíme se sběrem plodů a darů přírody pro nás lidi a obdarovat můžeme i čtyřnohé přátele z lesa. Vlastně je tolik nádherných aktivit, které v tento čas můžeme
zažívat.
Tou pro mě nejkrásnější je prostá procházka přírodou. Podzim je už od pradávna časem meditace, rozjímání
a jemného tvoření. Klid, hudba lesa, pozorování všech těch barev a změn, které se dějí v každém okamžiku.
Včera jsem šla v silném dešti, bez deštníku či kapuce a uvědomila jsem si, že si to náramně užívám. Deštník
vlastně vůbec nepoužívám a kdybych slyšela ono bubnování na nepromokavou látku kapuce, hlavu
skloněnou k zemi, protože jinak by voda nepříjemně kapala přes okraj kšiltu... no, to bych si tu cestu opravdu
neužívala. Domů jsem přišla sice se smáčeným obličejem a vlasy potřebovaly zabalit do ručníku, ale cítila
jsem se šťastně. On ten déšť, když víme, že nás nebude trápit několik dní při putování přírodou, kde není
možnost se usušit, je vlastně velice osvěžující, omlazující a čistící. A co všechny děti milují na tomto období
ze všeho nejvíc? Přece skákání v kalužích! Schválně to někdy zkuste, jen tak jít deštěm a nebránit se mu
deštníkem ani myšlenkami.
Krásný podzim všem!
Kája

V září vznikla nová šestkařská RS družina. Výzvu na její
vedení přijal Dazul.
V roce 2020 oslaví vsetínské středisko, jehož součástí je
i náš oddíl, své sté výročí. Můžete se těšit na sérii různých
akcí, na které jste všichni srdečně zváni.
U příležitosti stého výročí je vyhlášena FOTOSOUTĚŽ pro
všechny registrované členy vsetínského střediska. Nejlepší
autoři budou odmeněni. Témata soutěže: družinovka,
výprava/tábor, volné téma ze skautského života, skaut
je veselé mysli. Soutěží se v různých věkových kategoriích
(do 11 let, do 16 let, do 26 let, nad 26 let), na každé téma
může účastnik soutěže zaslat jednu fotku. Fotky se zasílají elektronicky na
pajtas@atlas.cz. K fotografii připojte přezdívku nebo
jméno a příjmení, věk, oddíl, datum pořízení a téma.
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MILÍ RODIČOVÉ
Pokud jste aktivní na internetu, budeme rádi, když se připojíte do „přátel“ a "olajkujete"
naše Facebookové profily – ŠESTKY, DBCB i OLDSKAUTŮ. Mimo jiné budete mít i nejčerstvější
informace, zprávy a fotografie z toho, co právě „hýbe oddílovým životem”.

REGISTRACE 2020

Milí rodiče a členové,
jako každý rok se v době podzimu na Vás obracíme s nabídkou přímé podpory skautského oddílu Šestka
Kateřinice, ve kterém Vaše dítě tráví nemalou část svého volného času, a to formou registračního
příspěvku.
Tento příspěvek vybíráme za každého člena jednou ročně. Jeho výše pro rok 2020 je stanovena na
450 Kč. Z této částky odvádíme 350 Kč vyšším organizačním složkám (středisko, okres, kraj, ústředí),
které nám na oplátku zajišťují adekvátní servis (např. pojištění dětí, dotace od Ministerstva školství
atd.). Stovka nám zůstává pro potřeby oddílu. Každý registrovaný člen díky registraci
bude také dostávat skautský časopis, který je
vhodný pro jeho věkovou kategorii.
Na některé z oddílových investic však nelze
čerpat finanční prostředky z dotací, a tak
jsme nuceni si tyto prostředky získat jiným
způsobem. Peníze z oddílové pokladny
používáme pro dofinancování některých
našich akcí, pro zakoupení odměn pro naše
členy, pro pořízení drobného oddílového majetku, pokrytí nákladů na tisk oddílového
časopisu či ke zvelebení naší klubovny (letos
například chceme vyrobit úložné skříně v
čajovně).
Proto Vám nabízíme možnost podpořit nás
zvýšeným registračním poplatkem:
1) 700Kč – zvýšený registrační příspěvek,
z něhož 350Kč oddíl odvede vyšším organizačním složkám Junáka a 350Kč zůstane v oddílové pokladně
přímo pro naši potřebu
2) 1000Kč – sponzorský registrační příspěvek, z něhož 350Kč oddíl odvede vyšším organizačním
složkám Junáka a 650Kč zůstane v oddílové pokladně přímo pro naši potřebu.
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Při vyšší finanční podpoře je možné vystavit darovací smlouvu a odečíst si ji od základu daně, v tomto případě nás prosím nejprve kontaktujte.
Při registraci zároveň vybíráme vyplněné lístečky. Prosíme tímto všechny o vyplnění a odevzdání
spolu s poplatkem, i když už jste ho vypisovali třeba minulý rok. Některé údaje se mohou měnit a je
nutné, abychom v oddíle měli aktuální informace a kontakty. Tyto informace nikam nebudeme šířit,
slouží pouze pro vnitřní potřeby oddílu. Lísteček je součástí tohoto dopisu.
Největší výhodou registrace je bezesporu pojištění na všech oddílových akcích, takže můžeme registraci jenom doporučit. Nabízíme také možnost zaplatit registrační poplatek na části, stačí se domluvit s kýmkoliv z vedení oddílu.
DŮLEŽITÉ! Letos registrační příspěvky vybíráme pouze do 5. ledna 2020 z důvodu odevzdání na
středisko!!!
Příspěvky můžete předat nebo poslat po dětech spolu s vyplněným lístečkem rádcům/vůdcům
družinek (Janině, Báře, Kikině, Hance, Irči, Terce, Veríkovi, Martinovi) nebo přímo vůdkyni oddílu Káji
či Ditě.
Za jakoukoliv finanční podporu předem děkujeme,
za 6. koedukovaný oddíl Kateřinice
Kája – Karolína Možíšová, vůdkyně oddílu
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OKÉNKO DO DRUŽIN
aneb co se dělo na našich schůzkách

(Martin) Šneci se během prvního měsíce skautingu velice aktivně a nadšeně zapojili jak do
pohybového, tak i do myšlenkového programu a aktivit. Zaměřili jsme se na fyzickou zdatnost,
kterou jsme procvičili opičí dráhou, ruskou schovkou a mostem žebráků. Naučili jsme se balit baťohy
na výpravu, ovládat se v zápalu hry i orientovat se za velmi ztížených podmínek. Dle hodnocení si to
kluci užili a ani se nikdo vážně nezranil.
(Verík) Na první družinovce jsme se seznámily, popovídaly, řekly organizační věci a zahrály pár her.
Další týden bylo krásně, tak jsme si procvičily nohy běhacíma aktivitama a příští týden totéž, aby si
to naše svaly zapamatovaly a dostaly jsme se do lepší kondice. Příští středu už tak moc pěkně nebylo,
a tak jsme byly vevnitř, trochu uklidily v klubovně a zaměřily se na komunikaci a zahrály na toto
téma pár her a dost jsme se u toho nasmály. Na poslední družinovce jsme se pobavily o výpravě,
dál rozvíjely naše komunikační schopnosti a pokoušely se vydrhnout špinavé celty. Moc se nám ale
nedařilo. Po náročné hře jsme ukončily minulou družinovku.
(Irča) S Benjamínky proběhlo 6 schůzek, z toho jedna slavnostní, kdy jsme předávali 3 Benjamínky
do Vlčat a 3 do Světlušek a jedna rodičovská, kde jsme se seznámili především s rodiči. Také jsme
povídali o chodu družiny, oddílovém ročním plánu, řekli jim naši strategii pro letošní rok a promítli
fotky z akcí a schůzek. Proběhla také jedna výprava. I přes deštivé počasí nás bylo 7 a docela jsme si
to užili. Prošli jsme se na hřeben nad Ratiboř, pozorovali přírodu a obrovské mraveniště. Odpoledne
jsme se schovali do ratibořské klubovny, děkujeme za azyl.
(Janina a Bára) Světlušky a Vlčata Ratiboř se účastnily zahajovačky v DBCB. Na první družinovce
jsme si povídali o proběhlém HELPu a dělali velký úklid klubovny. Na další schůzce nás bylo deset,
hráli jsme hry, luštili křížovku a bavili se o podzimních plodech. Třetí družinovka byla sportovní –
soutěžili jsme ve skoku do dálky, v hodu tenisákem, běhu. Nakonec jsme se prošli na kopec a podívali
si o sportu. Na poslední zářijové schůzce jsme kromě her kreslili a hádali pohádky nebo se naučili
uvázat ambulák. Na začátku října jsme předávali diplomy za sportovní soutěž, zopakovali jsme si
uzly, zahráli hru na čísla a sbírali barevné listy a poznávali, z jakých stromů jsou.
(Kikina) První schůzka Světlušek a vlčat Kateřinice byla velmi výrazná. Tři děti nám nedorazily – přešly
totiž do skautských družin. Naopak nám přibylo šest nových členů z řad Benjamínků, takže jsme hned
úvodem slavnostně vyměnili benjamínkovské šátky za vlčácké a světluškovské a přivítali se pořádným
stiskem levice. Po zbytek schůzky jsme hráli seznamovací a stmelovací hry. Druhá schůzka se už nesla
v duchu tématu tohoto měsíce – tj. fyzická zdatnost. Hráli jsme spoustu her, běhali po lese, dávali
jsme si závody do kopce a prověřovali svoje fyzické síly. Nejvíc nás asi bavila hra na latrínu, při které
si opravdu nikdo nebyl jistý, kdy ho potká průjem nebo zácpa. Ve čtvrtek 26.9. byla schůzka společná
pro děti i jejich rodiče. Děti se venku vyřádily pod vedením starších skautů a skautek – moc děkujeme
za pomoc. My jsme zatím v Březinách poklábosili s rodiči, pojedli dobrého jídla a užili si společné
odpoledne. Obě poslední schůzky se nesly ve znamení tématu měsíce října – tj. komunikace. Jednu
celou schůzku jsme věnovali deskovým a společenským hrám, při kterých je spousta příležitostí ke
sdílení a povídání si. Druhá schůzka se pak nesla v duchu různých způsobů komunikace – beze slov,
pomocí gest či kresby. Dále jsme trénovali komunikaci ve skupině při plnění různých úkolů, zaměřených
na budování týmového ducha.
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ZAHAJOVAČKA
(Kája) Je 2. září 2019, pondělí. To je poněkud neobvyklý termín pro událost, která se má dnes
uskutečnit. Jsem nervózní a nesvá. Vstávám pozdě
a stále s nesnesitelnou bolestí. Od včerejška se to
nelepší, a tak už víc než 24 hodin chodím s hlavou
na stranu – akutní ústřel nebo taky blokáda šíje.
Nemůžu otáčet hlavou, ta samovolně padá na stranu a jakákoliv snaha o držení správné polohy je víc
než bolestivá.

Dneska mám oficiálně přebrat vůdcování oddílu.
Domluvili jsme si sraz s Fantou a rádci s podrádci
už 3 hodiny před začátkem schůzky, abychom nachystali slavnostní oheň a vyladili program. Z auta
jsem vypadla asi s hodinovým zpožděním, cítím
se spíš jako chodící mrtvola než nadšený budoucí
vůdce. Nemám energii ani myslet a do každého pohybu se násilně nutím. Vážně jsem tady správně?
Začíná dost solidně pršet, a tak Fanta sleduje radar a po marném doufání v náhlou změnu počasí
přesouvá přichystanou pagodu z lesa do krbu
v hlavní místnosti DBCD. Začínají přicházet děti,
rodiče i vedoucí a vůbec veškerá možná sebranka.
Po úvodní mele se nám podařilo všechny usměrnit
do hlavní místnosti a započali jsme setkání oddílovým pokřikem. Sešlo se nás přes 60! Kluci zapálili
oheň, Fanta mi předal funkci – teda pokud jsem
ji vzala, a přešlo se k dalším slavnostním oficialitám. Spojila se družinka Blešek a Žab v jednu velkou partu a přijaly mezi sebou taky jednu novou
členku Rozárku z ratibořských Světlušek. Ke Šnekům
se připojil Csaba z kateřinských vlčat a mohlo se
oficiálně odstartovat.
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2. 9. 2019

Jako skauti nestartujem náš roční běh výstřelem
z pistole, nýbrž zaseknutím sekyrky práce. Bylo mi
ctí se ujmout tohoto úkolu, jakožto novopečená
vůdkyně. Musím se přiznat, že jsem do toho dala
všecko a i ve svém bídném stavu zasekla sekyrku do
špalku moc hezky.
Po všech těch oficialitách nastal čas na zpěv a hry.
Pustili jsme se do zábavy a odstartovali tak nový
skautský rok v neuvěřitelném seskupení a počtu. Na
konci nás počasí pustilo na chvilku i ven, a tak jsme
se nadechli čerstvého vzduchu a ukončili společným
pokřikem toto velkolepé setkání.

HELP 2019 6.–7. 9. 2019
(Pepa) V pátek jsme se sešli v Březinách, dostali jsme
pokyny, pravidla a dozvěděli jsme se, že do terénu
půjdeme ve 2 ráno. Tak jsme chvíli čekali a potom
mě a Sena vzal Lukáš k nim domů, tam jsme zahráli
nějakou tu deskovku a 3 hodiny luxusně spali.
Cca ve 2 hodiny nás Lukáš vzbudil a vyrazili jsme.
Venku už čekal zbytek naší jednotky. Nejdřív jsme
vyrazili směrem k vraku, potom jsme obcházeli
nějaký okruh, najednou něco zašustí v křoví a rozsvítí se tam čelovka. Ani chvíli jsme neváhali. Já se
Senem jsme šli zboku přes asi půl metru vysokou
mokrou trávu, vešli jsme do keře, ale už tam nic
nebylo – zdrhnul. Tak pokračujeme dál v cestě a nakonec se zakempíme na křižovatce blízko vraku. Asi
hodinku jsme spali uprostřed křižovatky na asfaltu,
a když jsem se vzbudil, už bylo světlo.
Dali jsme si snídaňku, chvíli jen tak seděli, sbírali
šišky a vzali jsme betu jednomu hráči, který o ni
pořádně bojoval. No potom už nic moc zajímavého
nebylo. Chodili jsme a chodili, sem tam jsme potkali nějaké hráče a kontrolovali víza. Dostali jsme
se do pár přestřelek, nějaké jsme vyhráli, nějaké ne.

Po nějaké době jsme se dostali zas zpátky do Březin,
tam jsme chvíli pobyli a pak nám oznámili, že
potřebují někoho z armády, že prý nesou hodně
bet na velvyslanectví, tak jsme 4 šli. Na velvyslanectví jsme připravili šišky a čekali. Na jednou zpoza
zatáčky vyjde asi 8 lidí a nesou minimálně 2 bety.
Byli jsme připravení, ale jen 4. Když už byli skoro
u nás, skupinka hráčů, co seděla na velvyslanectví
se zvedla a šli do nás zezadu...Byla to obří přesila,
všechny boje jsme tam prohráli – ale nevadí, protože
úkolem armády není vyhrávat a brát hráčům bety
a zraněné, úkolem armády je jim hru znepříjemnit,
takže úkol splněn :-)
Potom jsme se celá armáda sešla nad vrakem,
zneškodnili jsme pár týmů a byl konec hry. Když
už tam ta celá armáda byla, tak jsme toho využili
a rovnou uklidili vrak. Vrátili jsme se do Březin,
tam jsme si dali vynikající zelňačku a čekali jsme
na vyhlášení. Po vyhlášení jsme se začali rozcházet
domů. Věřím, že letošní Help si všichni užili, stejně
jako já.
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(Karen) Bylo kolem sedmé hodiny večer a já se dostala do Březin a hned v ten moment mi začali maskovat zranění. Bylo nás tam asi pět a průběžně jsme
se střídaly a jak mi zaschlo lepidlo na ruce, tak se mi
tam maskovala umělá krev a jakmile bylo hotovo,
tak měla slovo Kája a Slon.
K vraku máš přijelo dvacet jedna a ihned jsme zalehli a snažili se usnout. Asi třičtvrtě hodiny po startu celé této akce byl vrak objeven týmem L. Vzbudili
jako první Karla (Nikol) a poté i mě, jelikož jsem
mohla chodit a tak jsem si řekla: „Fajn, proč ne, teď
budou dělat nosítka pro Nikol, tak já si dám ještě
dvacet minut.”
Ale ono se tak bohužel nestalo. Sice většina z nich nosítka dělala, ale jejich vedoucí se věnoval mě a Nikol.
Ne, že bych si stěžovala, ale vyšli jsme vstříc osudu až
kolem dvanácté a já za tu dobu nezamhouřila oči.
Vyšli jsme a mě pořád někdo držel za ruku, abych
nespadla. Šli jsme asi deset minut a najednou jsme
před sebou uviděli světlo, a tak jsme se schovali do
příkopu a čekali, jenže asi po dvou minutách jsme
zahlédli světlo z boku a z vrchu, tak jsme mlčeli a
leželi dál. A jak všechna světla zmizela, tak jsme
se snažili vylézt, ale já v tu chvíli zapackovala o
malináčí a švihla jsem sebou na zem.
Bolelo to, protože jsem měla kolem nohy omotané
malináčí a nešlo sundat, protože jsem měla jednu
ruku závaznou v arafatce, a tak jsem jim řekla o pomoc a oni hned přišli a začali trhat malináčí, které
bylo omotané kolem mého kotníku. Jakmile jsme
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šli delší dobu po cestě mezi lesy, tak jsem ucítila jak
mě někdo chytil za ruku, škubl a táhl mě za ostatníma, jelikož za námi někdo běžel. Ještě mi přitom
stihl zašeptat do ucha: „Rychle poběž.” Utíkali jsme
s Adamem dál a pak se za námi ozvalo: „Vy paka, to
jsem já.” Byla jsem uražená, ale bylo mi to celkem
fuk, a tak jsme šli dál, až jsme došli k mostu ze
dřeva, který klouzal, a tak jsem sebou zase málem
švihla, ale někdo za mnou mě chytil a já mu za to
byla docela vděčná. Nakonec jsem zjistila, že to byl
Kryštof,
a tak jsme pokračovali v chůzi.
Po chvíli jsme byli u Březin a byl konec mé první cesty. S Nikol jsme si lehly do klubovny a doufaly, že zaspíme, ale já jsem blbě čuměla do stropu a klepala
se zimou. Sledovala jsem, jak postupně přicházeli
další a další ranění a pak se mezi nimi nějak objevil Rex, Peťka a nějaký další člověk z armády a
začali svítil čelovkami a párkrát jsem zpozorovala,
jak mi ten záblesk udělal úplně bílo před očima a
pak si jen pamatuju, jak mě vzbudil Raptor s Bebi a
já od nějakého dobrého anděla dostala spacák, do
kterého jsem se ihned schovala a lehla si Hrušce na
nohy a jen tak ležela. Bára přišla do klubovny s tím,
že ti, co tam byli první tak jedou opět nahoru, a tak
jsem se zvedla a šla se obout, ale už na mě čekaly
holky i s Matym.
Jeli jsme nějakou jinou cestou než večer, ale nevadilo mi to, protože jsem seděla vepředu. Jakmile
jsme jeli přes nějaký kopec, tak jsme na posezení
viděli asi dva týmy, a tak Maty zrychlil a po chvilce

jsme byli na místě, kde se mělo vysedat. Šli jsme asi
pět minut a byli na místě a v tu dobu tam byl tým
S. Vybírali si raněné a asi jsem jim přišla přímo do
rány, a tak jsme za moment vyšli. Měli na nosítkách Mimi a vedli i Káťu. Šli jsme tou stejnou cestou
jako o půlnoci, a tak jsem přesně věděla, kam mám
jít, ale neřekla jsem jim to, protože mi přišlo velice
vtipné, jak se motali jak káča v čepici. Došli jsme ke
stejnému mostu jako v noci a jak jsme se ocitli na
jeho druhé straně, tak se ozvalo: „Pozor armáda!” A
tak mě s Kačkou ukryla Sofie v kukuřici a Mimi byla
s ostatními šokovaná za hromadou sena.
Jakmile jsme mohli jít, tak jsme rychle běželi do
Březin a naštěstí nás armáda minula. Předali nás
a hned nás nečekaně dovezli zpátky. Jeli jsme zase s
Matym, ale stejnou cestou jako večer s Denym a opět
jsme nějakou dobu šli k vraku. Stihla jsem přikrýt
Nikol a v tu chvíli jsem uviděla znova Sofii a Leu.
Netuším proč, ale upozornila jsem na sebe, aby mě
zase vzali. Tak se taky stalo a šli jsme i s Leničkou.
Byly jen dvě, tak nemohly vzít víc raněných. Po cestě
jsme si povídali a já byla šťastná, protože jak jsem
šla poprvé, tak jsem musela být zticha. Cestou se
holky domlouvaly s ostatními z jejich týmu.
Potom jsme šly docela dlouho lesem a větvičkama,
co škrábaly. Poté jsme se objevily na louce, kde
jsme se potkaly s ostatníma a dál jsme pokračovali
společně. Šli jsme nad pilou a došli nad Březiny, tam
jsme potkali dalšího z jejich týmu a on nám pomohl
slézt z prudkého kopce a pak už jsme jenom došli
k Březinám a tam si nás holky zapsaly. Chvíli jsem
jenom nalévala pití hráčům, co přišli, ale potom
přišel Pazič, že nás doveze nahoru až si dá kafe. Tak
jsem pokračovala v naléváni pití.
Jakmile Pazič dopil kávu, tak jsme se začaly sáčkovat
k němu do auta, ale najednou ze sebe vyhrknul, že
máme vystoupit a sehnat co nejvíce lidí z armády. To
jsme udělaly, jenže on stihl odjet, ale do pár minut
se vrátil a armáda už tam nebyla. Tak jsme znovu
nastoupily a já doufala, že se to nebude opakovat.
Taky, že neopakovalo, ale jakmile jsme dorazily opět
k vraku, tak jsem se na všechno vykašlala a hodila si
karimatku na zem, co nejdál od křičících dětí, co se
snažily upoutat na sebe pozornost.
Usnula jsem polospánkem a jakž takž jsem vnímala
věci okolo sebe a najednou na mě zakřičel známý
hlas a já si pomyslela: „Zase Matouš, proč zas já...“
Ale nevadilo mi to, ale tvářila jsem se jinak. Usmála
jsem se na něj a úsměv mi byl opětován. Pozdravil
mě a zeptal se, proč jsem za ním nepřišla, že by mě
hned vzal a já se jenom blbě zaksichtila a ležela dál.

Najednou jsem slyšela, jak na mě někdo volá a zvedla jsem hlavu a byla to nějaká holčička, která říkala,
že mě berou. Tak jsem vyskočila na nohy a šla za
údajnýma záchrancema. Ošetřili mě a museli jsme
běžet, protože jen tak přemluvili armádu, aby nám
dali sedm minut náskok a my utíkali, co jsme jenom mohli, a tak jakmile jsme sešli na louku, tak jak
jsme byli blízko u jejich dalších lidí, tak se mi začala
motat hlava a svět se se mnou točil. Došli jsme k
ostatním a já ihned dostala pití a někdo mě chytil
za ruku. Jak se mi přestala motat hlava, tak jsem
zamávala na Buka, který seděl na jedné z ramp na
bike aréně.
Sedm minut uplynulo a my jsme si museli pohnout,
protože dvě stě metrů za námi běželo asi deset lidí
z armády. Běželi jsme přes louku a další políčka
a mě začalo píchat v boku, ale mlčela jsem a utíkala dál. Vyběhli jsme z nějaké uličky a my si začali
uvědomovat, co se děje. Holky měly dávno propadlé
víza a podplatit je už znova nešlo. Najednou za
námi jely dvě auta a před námi bylo asi tak patnáct lidi z armády. Někdo jim řekl, že si smí nechat
jednoho z nás tři, a tak jsem já s Oreo nastoupily
k Pazičovi do auta a vezly se nahoru těch blbých
padesát metrů a mezitím se tým N s Bebe přesunul
do Březin a za chvíli byl konec celé této skvělé akce
a po vyhlášení výsledků jsme všichni ubírali svým
směrem.

(Lenička) Sraz byl v pátek 6. 9. v 19:30 v DBCB.
Byly tam i světlušky a vlčata ze Vsetína. Tam
nás Slon a její kamarádky namaskovaly a před
22:00 jsem se vydali k vraku (ti starší, malí spali
v Březinách). Cesta byla docela dobrá, když jsme
došli, tak jsme si vybalili spacáky a celty a někteří
i karimatky. Když jsme se usadili, tak jsme viděli
světla a lekli se, že nás našli, ale byla to jen Slon
s kamarádkami.

tam vosí hnízdo. Tak jsme natáhli plachtu a koukali se, že tam je tým, takže jsme šli dolů pod vrak
k cestě a tam jsme čekali, jak půjdou. Jak šli, tak
to byl masakr. Bylo jich tam mega moc, tak jsme
je aspoň zdrželi. Jak jsme stáli a čekali a jak oni
procházeli kolem nás, tak potom přišla armáda.
Takový odboj jsem ještě neviděl. Co se dělo? Nic.
Tým dostal na frak a my jsme mohli v klidu jít
dál.

Asi po 2 hodinách po zahájení nás našel tým L.
Ošetřili nás a odvedli nás do nemocnice (Březin).
V Březinách jsme byli zhruba od 1:27 do asi 8:00
ráno, kdy nás zase odvezli k vraku. Když jsme
přišli, tak mě tým zase ošetřil a odvedl do nemocnice. V Březinách už byli tou dobou všichni
vzhůru. Světlušky a vlčata odvezli k vraku. Když
jsme přijeli k vraku, tak nás tam bylo asi padesát
zraněných. Slon maskovala světlušky a vlčata.
Pak přišel tým E a za ním tým S a vzaly mě a Kareninu a šli jsme asi hodinu, než jsme našli zbytek
týmu. Jakmile jsme je našli, šli jsme zase do nemocnice. Hurá! A pak už jsem musela domů.

Hra už tak nějak končila a měli jsme 2 týmy u
vraku. No a co udělala armáda? Co asi…. všichni
jsme se sjednotili a šli tam. Proháněli jsme je lesem, pak jsme měli úkol, ať dovedeme zraněné
s mrtvým týmem k vraku. Jenže jsme potkali
tým, takže jsme to dostali, ale stejně jsme šli
s tím týmem, abychom se ujistili, že nezdrhnou.
Pak jsme si šli každý po svojem. My s Pepou jsme
šli dohánět naši armádu, protože tam měli ještě
tým. Na louce jsme se s nimi setkali, byl to boj na
život a na smrt, ale bylo to fajn. Rozdrtili jsme je,
protože jsme byli v trošičku větší přesile, ale tak
to má být. Poté jsme se odebrali do Březin a dali
si kyselici, bylo to výborné. Pak jsme už jenom
čekali na výsledky a konec. Díky za přečtení mého
opožděného článku.

(Seno) Poprvé v armádě na HELPU to bylo super.
V 16:00 jsme měli sraz v Březinách, abychom
postavili vrak a podobné věci. Takže jsme dojeli
k vraku s páskami a ohraničili vrak. No a potom
nás čekaly těžké bety, to byla makačka, udělali
jsme přístřešek pro zraněné, no prostě pohoda.
Večer jsme se už chystali a rozdělovali. Já jsem byl
s Pepou, Pazičem, Lukym a Jitkou, což jsem chytl
dobrý team. Hlavně jsem chtěl být s Pepou.
No měli jsme vyjít strašně pozdě ráno, takže jsme
jeli k Lukymu a tam jsme si zahráli deskovou hru.
Vyhrál jsem jí 2x a ani jsem nemusel s nikým bojovat (v té hře). A jak jsme dohráli, tak jsme šli
spát aspoň na chvíli. Čas nadešel, vzbudili jsme
se a už se jen připravovali. Šli jsme po cestě nahoru k vraku, to byla štreka. Setkali jsme se s Bukem
a jeho týmem. Řešili jsme, kam kdo jde. My jsme
campili na nějaké křižovatce, to teda bylo.
Náš první střet byl až ráno, když končila šátkovaná
a mělo se jít šiškami, stejně jsme se domluvili, že
půjdem šátkama. Když už jsme byli čtyři, tak jsme
to udělali víc realistické a bylo to 2v1, bohužel my
jsme vyhráli, teda bohudík pro nás. No jinak se
nic nedělo, chodili jsme furt a furt, než jsme došli
k vraku. Tam jsme dělali přístřešek, chudáci měli
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(Verča) Je pátek, končím v práci a v 11.47 se vydávám vlakem z Prahy do Jablůnky. Ve vlaku
ještě vyznačuju herní území do map, které pak
dáme týmům, a zařizuju poslední detaily jako
frgály, trička, změny v obsazení týmů a podobně.
Do Březin přijíždím v 16:00 společně se Slonem a Šašou, které mě vyzvedly v Jablůnce na
nádraží. Postupně přicházejí další důležití
členové organizačního týmu. Společně s Ditou,
Slonem, Šášou, Senem a Pepou stříháme, lepíme
a připravujeme poslední drobnosti před hrou.
Kolem páté se začínají scházet kluci z armády
a odjíždí chystat vrak.
Kolem sedmé se začínají scházet zranění a v 19:30
dorazila velmi početná skupina světlušek a vlčat
ze Vsetína. V Březinách je trochu zmatek. Slon
a její kamarádky maskuji zraněné, velvyslankyně
se školí pod vedením Máji v klubovně, zbytek
armády se schází v předsíni a čeká, až se uvolní klubovna, světlušky a vlčata poletují všude
kolem, Mira konečně přivezl nová HELPová trička
a týmy už se pomalu slézají, aby si uložily věci
v DBCB. Kolem půl deváté odjíždím spolu s ostatními velvyslankyněmi na velvyslanectví, armáda
vymýšlí strategii a týmy se pomalu rozcházejí na
svá startovací místa.
S Májou jsem si všechno na velvyslanectví pěkně
přichystaly, protože jsme už věděly, že tam
strávíme příštích 20 hodin a chtěly jsme mít pohodlí. Postupně jsme si pak volaly týmy, nechaly
je vyplnit testy, vypsaly víza a všechny jsme ve
22:00 vypustily do hracího prostoru a hra mohla
začít! Nám naopak začalo období, kdy další tři
hodiny nezavadíme ani o človíčka. K našemu
překvapení jsme asi ve 00:25 slyšely divné zvuky
(takové hrkání) a funění. Vůbec jsme se nebály!
Zanedlouho se ze tmy objevil člověk z týmu L a
položil před nás černou skřínku! Hned jsem volala Fantovi, který zněl, že jsem ho právě probudila, že máme na velvyslanectví černou skřínku.
Armáda vůbec nevěděla o tom, že vrak byl odhalen. Dotyčný člen z týmu L totiž našel podle jeho
vyprávění vrak už ve 22:45 úplnou náhodou,
když se ztratil. První, o co zakopl, byla černá
skřínka. Popadl ji a hned ji donesl na velvyslanectví. A tak jsem armádu informovala o tom, že byl
nalezen vrak.

začala! Tým L k nám začal nosit první bety, a to
docela ve velkém počtu. Armáda nemohla přijít
na to, kudy chodí. Jak si k nám ostatní hráči z
jiných týmu chodili pro víza, viděli na velvyslanectví bety a začali tušit, že vrak nebude daleko.
Během noci ještě našly vrak asi další dva týmy.
Přes den, potom, co jsme viděli mnoho zklamaných a vzdávajících se tváří s lehkým náznakem
zoufalství, ale vrak našli už všichni. Armáda
tedy mobilizovala své síly podle toho, kde bylo
zrovna potřeba. Nejčastěji tedy na velvyslanectví na Snozu, které bylo k vraku nejblíž. Hráči
začali propadat mírnému zoufalství, protože je
tady kluci z armády připravili o většinu bet. Ale
i přesto, a jsem za to ráda, týmy hrály až do konce
s plným nasazením. A i když někteří museli odejít
dřív kvůli vlaku, i tak zastavili v Březinách a vyzvedli si zasloužený frgál a naše krásné HELPové
placky. Po konci hry proběhlo v Březinách tradiční
vyhlášení.
Asi není překvapením, že vyhrál tým L s náskokem 300 bodů před druhými Skaláky. Mám
radost, že i přes občasnou nepřízeň počasí hráči
hráli s nasazením všech sil a vydrželi, i když jim
armáda hru zrovna neulehčovala. Některé týmy
se dokonce spojily a daly tak vzniknout novým
přátelstvím a našemu dobrému pocitu z toho,
že se ukázalo, že hra HELP není jen o záchraně
života, ale i o ochotě pomoci a spolupráci, a to
nejen v samotném týmu. Za sebe můžu říct, že
se letošní ročník povedl, i když měl své maličkaté
mouchy, které do příště zlepšíme.

Pak už to vzalo rychlý spád a hra skutečně
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BRIGÁDA V DBCB

14. 9. 2019

(Dita) Po náročném HELPovém víkendu nás čekala neméně náročná brigáda v Březinách. Ještě kolem úterý
nás bylo velice poskrovnu. Kolem čtvrtka už to vypadalo o něco lépe. Obvykle nás na brigádě bývá kolem 25
až 30 lidí, ale bohužel roveři i vedení měli už nějaké své plány, a tak jsem v pátek nakupovala jídlo pro plus
mínus 17 lidí, což nebyl zrovna ideální počet na fůru práce, která byla naplánovaná. I tak ale jsme se do toho
v sobotu po válečné poradě pořádně opřeli a myslím, že jsem zvládli odvést velký kus práce.
Nejdřív jsme oddělávali modré a zelené plachty z podsad, aby uschly stanové celty pod nima. Pak se pod
vedením Honzy (taťky od Bebi a Káti) rozebíraly a uklízely podsady. Bebe, Verík a Pepa udělali potáborový
pořádek v šopě, zatímco jsme já s Lilou dělaly pořádek na půdě v klubovně, aby to bylo kam uklidit. Rex
obrousil čelní stranu srubu od olezlého laku, na který pražilo slunko a začal se loupat. Šikovné žabky to
pak odpoledne zvládly natřít novou vrstvou. Dazul posekal (nejen) trávu kolem srubu :-) Potom malí i velcí
makači (Deny, Dazul, Tom, Bebi, Káťa, Vojta, Kuba, Oreo, Natka a Horka) odvozili štěrk, který nám za srub
před létem naplavil přívalový déšť. Za odměnu si mohli zkusit řídit s Dazulem čtyřkolku. Celý den nám za
krásného svitu sluníčka rychle utekl. Poslední vytrvalci se kolem půl šesté rozprchli domů. Všem, kdo nám
přišli pomoct, ještě jednou moc díky.
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VÝPRAVA BENJAMÍNKŮ

5. 10. 2019

(Irča) Benjamínci vyrazili na plánovanou výpravu i v dešti. Trasu jsme trochu zkrátili a upravili, zašli
si na dobrotku do cukrárny a seznámili jsme se s vsetínskými skauty z 1.chlapeckého. Po cestě jsme
viděli zajímavé úkazy jako hřib na stromě, obrovské mraveniště a spoustu jedovatých hříbů. Taky
jsme nakupovali hoooodně zákusků a dobrot a peníze jsme si museli vydělat. Práce to byla těžká,
zeptejte se dětí.
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SALZA A BELÁ ZA VÍKEND
(Dazul) Vím, že jsem „trochu divný“ a zřejmě úplně
nezapadám do maimstreamu, ale tak to je a já si
na to zvykl. Částečně tato skutečnost filtruje i mé
známé a kamarády, ale už soudruh Husák plameně
prohlašoval: „Nech odpadne, čo je kolísavé, nech
odpadne, čo je oportunistické, ale nech v tej strane
zostane, čo je pevné, čo je charakterné .“ : -) Že se
neúčastním Tomovy a Eviny svatby, protože v tu
dobu je plánovaná plavba po horské řece v Rakousku – Salze, jsem jim znovu potvrdil, když k nám
přinesli svatební oznámení. A měl jsem ještě spoustu dalších, věších či menších důvodů, kterými bych
si zrušení či přesun akce odůvodnil. Ale protože jsem
zatím ještě pořád „pevný ve víře“ , odolal jsem. Prostě
– když můžu, tak musím.
Normálně bych v tento čas šlapal po hřebeni Nízkých Tater, ale tradiční přechod se kryl s tradiční akcí
Nessuna (splouvání Salzy), a tak jsem dal na Pípovy
připomínky, že by se mohl přechod Tater přesunout,
aby mohl stíhat jak Salzu, tak Tatry. Po delším váhání
a kombinačním přesouvání dalších aktivit byla loni
naplánovaná Salza v termínu Nessuna a přechod
Nízkých Tater posunut na horší počasí v říjnu. Loni
ale Pípa lehl schvácen nemocí a letos vyrazil s Nessuem, bohužel o týden dřív : -) Z toho jsem pochopil,
že ne všechny snahy o kompromis musí klapnout
a taky, že pokud se v některém společenství říká, že
28. září se „vždy“ jezdí Salza, existuje pro slovo „vždy“
v jiném společenství i diametrálně jiný výklad.
Čeština je úžasně bohatý jazyk : -)
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27.–29. 9. 2019

Vyrážíme ve dvou – Murzílek a já. Komplikace s
levým předním kolem nás sice zdržuje o hodinu a
půl, ale neodrazuje. Na parkoviště ve štýrském Palfau jsme půl hodinky po půlnoci. Protože kemp nad
místem, kde sjezdy Salzy obvykle končí, je přeměněn
na parkoviště, spíme v autě. Murza s tím naštěstí
počítal, a tak bleskurychle roztahuje patnácticentimetrovou molitanovou matraci, na které spím lépe
než princezna na hrášku.
Ráno docela leje a přistihuju se, že uvažuju o tom,
zda je v takovémto počasí rozumné na řeku vyplout.
Ne kvůli stavu hladiny, protože ten je spíše nižší než
vyšší, ale kvůli kose, která nás bude čekat. Opatrně
se ujišťuju u svého parťáka, že dneska jedeme ať se
děje, co se děje. S ulehčením si oddychuju, že i on je
„silný ve víře“.
Cestou ke startu se stavujeme k vodopádu u prehistorické vodní elektrárny. Doposud jsem tuhle kamennou budovu viděl pouze z hladiny Salzy, a tak
s nadšením prolézám její zpřístupnělé okolí. Na déšť
jsem si už zvykl a Murzovi samozřejmě taky nevadí.
Koneckonců déšť spíše slábne než sílí a občas mám
pocit, že skoro ani neprší. Snídáme až ve Fachwerku,
kde parkujeme, užíváme si úžasně čistého turistického wc a foukáme naši zelenou baraku. Před tím
ale ještě zkoušíme prozkoumat asi dva kilometry
řeky Lassinbach, která kousek odsud vtéká do Salzy.
Ani jeden z nás ji ještě nejel a víme, že pokud to jen
trochu půjde, jdeme do toho. Bohužel je tady tak
málo vody, že představa neustálého přetahování

nás odrazuje. Ale víme, že když bude na Salze vody
opravdu hodně, bude na Lassinbach vody dostatek
a tudíž i potencionálně skvělá plavba. Na soutoku
Lassinbach se Salzou je hezké místo, kde se obvykle
zastavuje na krátkou přestávku. Loni jsme se zde
potkali s Pecou a Kryšpínou, kteří zde byli se svými
Roayal Rangers. V dnešním dešti tu zřejmě moc lodí
nepotkáme. Ale aspoň máme Salzu sami pro sebe :
-) A to jsem zakřikl, protože na vodu vyplouvají tři
žluté rafty s maďarskými osádkami. Než vyplujeme,
dáváme jim dostatečný náskok, abychom si „samoty“ na Salze užili.
Všímám si, že občas vůbec neprší a řece i jejímu okolí
dominují chuchvalce mlhy. Salza je skutečná zelená
říčka, která vzbuzuje respekt a očekává pokoru. Je
to řeka učitelka (stejně jako slovenská Belá). Každý
začátečník, který ji absolvuje bez cvaknutí, se tím
může oprávněně chlubit. Naopak my, kteří ji sjíždíme
v průběhu posledních třiceti let po několikáté, se
nechlubíme, když se cvakneme. Naštěstí nemusím pár dekád zpět nic tajit : -) Ale tady platí „Furt
ve střehu!“ A tak taky oba k Salze přistupujeme. S
pokorou. Když plujeme ve skupině, riziko se přece
jen trošku rozkládá, protože v případě problémů
je poblíž nějaká loď, která může pomoc. Dnes jsme
tady v podstatě sami dva a v žádné rozložené riziko
nemůžeme ani doufat.
Ve svých letech ale oba víme, kde jsou naše meze
a oba máme pocit, že dokážeme odhadnout
přiměřené riziko i reakce toho druhého (za více než
30 let našeho přátelství to lze předpokládat). Myslím
si, že oba sebe navzájem řadíme mezi lidi, se kterými
bychom byli ochotni ztroskotat na pustém ostrově.
Plavba po Salze pro mne osobně vždy byla, je a
věřím, že i bude, úžasný niterný zážitek, který se
právě dneska znásobuje tím, že si ji vychutnáváme
bez singl kajaků a komerčních raftů. Ne, že by tu
dnes jistotně nepluly, ale žádné plavidlo proti proudu ani po proudu 98 % naší plavby nevidíme. S Murzou se shodujeme v asociacích na filmy typu „Boj o
oheň“. Je skvělé, že jsme oba naladěni na podobnou
frekvenci :- )

Jsme pár kilometrů před plánovaným místem
vylodění, když Murza nadhazuje myšlenku, že by
klidně zkusil zítra i Belou, kterou jsme na letošním
S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT nejeli. V této chvíli mi není
ani zima, ani nejsem vyčerpaný a nemám jakékoliv
náznaky nekomfortnosti, proto reaguji spontálně
– „To není blbý nápad!“ Ono se obtížně vypisuje
běh nesouvislých myšlenek, asociací a reakcí, které
probíhají během vteřiny, a tak jediné slovo, kterým
lze popsat moji odpověď na Murzílkův nápad je
„opravdovost“. Splout dvě „ledovcové“ řeky ve dvou
velehorách ve dvou dnech, to je fakticky výzva! A my
máme na to takovou výzvu splnit. Čistě materialisticky se jedná o to přemístit se o cca 600 km dál a
tam provést podobné úkony jako před pár hodinami. Pátrám v paměti, zda vím o nějakých magorech, kteří se čehosi takového dopustili – nevím. Tím
ale nevylučuju, že existují či existovali. V tuto chvíli
je to ale hodně podružné. Shodujeme se, že do toho
jdeme!
Když v kaňonu u Palfau přistáváme, není potřeba
mnoha slov – Murza vybaluje z lodního pytle vlhké oblečení a boty, naznačuje, abych mu pomohl
stáhnout jeho neopren, kontroluje zda má klíčky od
auta i mobil a vyráží vzhůru na cestu, kde zrychlený
tempem poputuje k autu a bude se snažit ulehčit si
těch cca 12–15 km stopem. Já pak vynáším mokré
neopreny z kaňonu serpentinami nahoru, vracím se
pro vesty, helmy a pádla, pak zase pro lodní pytel…
Ve chvíli, kdy trošku zmožen vynáším na hlavě
nafouknutou baraku z kaňonu nahoru, volá Murzílek, že už jede autem zpátky ke mně. A já ani nestihl
zabalit naši loď : -(
(pokračování na http://oldskauti.cz/27-29-9-2019salza-a-bela-ve-dvou-dnech/)

Nemá smysl tady vypisovat nesmazatelé detaily naší
plavby legendárním kaňonem, ze kterého není úniku jinak než po vodě, ani nesmazatelné impresionistické pohledy. Něco málo (spíše velmi málo) bude
možno zhlédnout na nesestříhaném i setříhaném
videu, které na konci tohoto povídání bude. To ale
stejně nebude moci zachytit tu esenci individuálně
zdolaných „překážek“ v kombinaci s ozonem, který
právě teď tady vdechujeme.
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PLÁNOVANÉ AKCE
Oddílový plán

Sraz bude v 8:30 v Ratiboři u staré fary. Tady si

18. 10. Oddílovka

v 9:57 do Hošťálkové. Zpět bychom přijeli au-

chvilku pohrajeme a pak pojedeme autobusem

28.–30. 10. Oddílová výprava na
Helfštýn – informace u Káji
1. 11. Oddílovka

tobusem z Hošťálkové ve 13:03, děti si můžete
vyzvednout kolem 13:15 opět u staré fary. S sebou do baťužku: pláštěnku, deník, tužku, KPZ,
uzlovačku. Svačinky na celý den, pití, 50,- Kč na

15. 11. Oddílovka

vstupné (35,-) a na něco dobrého nebo na auto-

16. 11. Oddílová výprava
29. 11. Oddílovka

bus, pokud je vám 6 a více. Na sebe oblečení podle počasí, pevné boty.

14. 11. Schůzka – tvoření

13. 12. Oddílovka

Uvítáme pomoc tatínků i maminek, ale není to

14. 12. Vánoční akademie

povinné. Kdo by se zúčastnil, prosím, potvrďte do

23. 12. Oddílové Vánoce

schůzky 7. 11. 2019. Vrtačky, pilky a jiné nářadí
uvítáme. Budeme tvořit krmítko pro ptáčky z kokosu. (bude potřeba je rozřezat, vydlabat a navr-

Akce Benjamínků
2. 11. Výprava do záchranné stanice

tat).
Kromě toho budou pravidelné čtvrteční schůzky.

Hošťálková k MVDr. Kamile Křupalové

Na vzniku ŠESTÁKU číslo 153 se podíleli: Kája, Pepa, Seno, Verča, Lenička, Karen, Verík, Martin,
Janina, Bára, Kikina, Irča, Dazul, Dita.

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

