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SPECIÁLNÍ ČÍSLO O TÁBOŘE „LOVCI KOŽIŠIN“ 
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Podobně jako loňský rok i letos vydáváme specielní číslo oddílového časopisu ŠESTÁK, 
které je věnováno pouze letošnímu Táboru. Nejprve několik stručných informací k letoš-
nímu táboru: trval tradičně 23 dnů - týdenní putování a 16 dnů táboření na stálém místě 
ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Na táboře bylo nejvíc 40 nocujících lidiček z 
oddílu - zatím náš největší počet tábořících. Rozpočet tábora byl přes 85.000,-Kč a 
účastnický poplatek byl nejnižší ze všech oddílů našeho střediska. To se mohlo podařit i 
díky sponzorskému příspěvku LACHIM spol.s r.o.  na dopravu ve výši 10.000,-Kč (to je 
příspěvek cca 250,-Kč na hlavu!!!). Díky tomu jsme mohli do oddílového inventáře pořídit 
i 3  kupolovité stany pro zimní táboření. Historickým mezníkem v našich táborech byla i 5 
denní účast bratra faráře Pavla. Tolik vítaných i nevítaných návštěv jako letos jsme snad  
na žádném našem táboře neměli - kontrola z Hygieny a vojenské policie (jediné zprvu 
nepříliš vítané návštěvy), vedení střediska, OS Portáši, velitel VVP Libavá, Přemek, 
Exod, Eve, Klíště, Budulínek s maminkou, spousta rodičů, Trojkaři (jednou při přepadu 
také ne příliš vítaná návštěva), Jitmelka, ….  

LOVCI KOŽIŠIN 
Letošní etapová hra byla inspirována kni-
hou Františka Flose „Lovci kožišin“. Každá 
etapa hry měla prolog z této dobrodružné 
knihy staré bezmála 80 let. 
 
Poprvé jsme v oddíle hráli skutečně celoroční 
hru takovéhoto rozsahu.  Připravoval ji Zub a v 
závěrečné táborové anketě získala tato etapová 
hra průměrnou známku 1,56. 
Nebylo vůbec jednoduché připravit jednotlivé 
etapy hry tak, aby si zahráli nejmladší i nejstar-
ší, kluci i holky. Jak tento odvážný pokus vyšel 

lze vyčíst ¨z vysvědčení, které jste mu vystavili. 
Na to, že se řeší úkol, který nemůže mít ideál-
ní řešení, dopadlo toto známkování víc než 
dobře. 
 
Myslím, že nyní už můžeme prozradit, že 
jedno z velkých připravovaných překvapení 
nevyšlo. Bylo domluveno, že na tábor za ná-
mi dorazí Pišta se svou smečkou sever-
ských psů a budeme si moci odzkoušet jízdu 
se psím spřežením na specielně upravených 
vehiklech. 
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V textu těchto pamětních kartiček byl 
klíč k  zašifrované zprávě, která dovedla 
ve finále jednotlivé družiny k lomu, kde 
musely zachránit Rychlého Jelena a 
kde došlo ke šťastnému setkání Dana s 
jeho „ztraceným“ otcem. 
 
Třicet samolepicích kartiček zůstane 
hezkou vzpomínkou na celoroční etapo-
vou hru LOVCI KOŽIŠIN a tábor 2003. 
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Oddílové dolárky se ne 
vždy lehce vydělávaly. 
Kdyby družiny věděly k 
čemu jim budou ve fi-
nále hry užitečné, hos-
podařily by s nimi mož-
ná ještě šetrněji. 
Po ukončení etapovky 
oddílová banka (Zub) 
všechny dolary stáhl 
(tedy až na nějaké 
drobky, která jsou na-
lepeny v denících a 
drobásky, které nebylo 
za co utratit). Třeba se 
s nimi shledáme za 
pár let v nějaké jiné 
hře. 
 
—————————— 
 
Následující řádky jsou 
jakousi kronikou toho, 
co jsme 23 dnů proží-
vali. 23 dnů, které jen 
obtížně vymizí z života 
každého člena kateři-
nické ŠESTKY, jenž se 
zúčastnil letošního tá-
bora. Vím o čem píšu - 
sám jsem doposud ab-
solvoval táborů rov-
ných 25. Z každého se 
mi nesmazatelně vryly 
vzpomínky, které čas 
nedokázal vytlačit. I 
tento tábor byl ve 
spoustě věcí jedineč-
ný... 
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(KIKINA) 
Na letošní puťák vyra-
zilo bohužel asi histo-
ricky nejmíň lidí, přes-
ně osm, ale jak Dazul 
občas říká: “Čím míň 
tím líp“.Kecka se nás pokusila rozdělit 
na dvě skupiny: Bylo nás pět – Radek, 
Dazul, Chytrý, Medvěd a Vojta a skupina 
andílci – Kecka, Sluníčko a Kikina… 
Vyrazili jsme v 8 hodin z Kačic a 
s krátkou nákupní přestávkou ve Valme-
zu jsme pokračovali přes Olomouc, 
Šumperk, Vápennou, Uhelnou a nevím 
jakou ještě, až do Javorníka. Po cestě 
jsme byli svědky několika kočičích ne-
hod, které Radek volně přebásnil:  

“Malinká kočičko,  
chybí ti očičko,  

přejeli ti ocásek,  
nestihlas to o vlásek….“ 

Poobědvali jsme u kláštera v malé dě-
dince Bílá voda. Irča už odjela dom za-
tímco  jsme jedli a chvílu po tom koneč-
ně vyrazili. Nejdřív po asfaltce. Ta vedla 
k místnímu sanatoriu a pak po šutrovité 
cestě, ta vedla k malému rybníčku, který 
předělali na koupališťátko. Voda ještě 
nebyla prohřátá, ale všichni ogaři tam 
naskákali. Od koupaliště jsme vyrazili 
směrem k Růženci pod zkušeným vede-
ním Jirky. Na Růženci žádný růženec 
nevisel, zato na borůvkové hoře bylo bo-

růvek na každém kroku půl hrnka. Takové 
kynuté šišky by nebyly od věci….po dlou-
hém hledání studánky jsme ji objevili asi tři 
kilometry od místa, kde jsme začali hledat. 
Tato byla moc pěkná a mohli jsme se očab-
rat. Večer nám Radek četl část psa Basker-
villského, pak jsme si ještě povídali  o Jetym 
a jiných bytostech a já jsem pak po zbytek 
noci poslouchala okolní zvuky. Kdoví, co ta-
dy obchází… 
 
(RADEK) 
A tak jsme vyrazili. Hurá 
na puťák. Vyrazilo nás 
osm. Po naložení věcí do 
auta naše další cesta 
vedla do Valmezu, kde se nakoupilo. Na to, 
že auto mělo jenom šest míst, tak nás tam 
bylo nacvakáno devět. Ten devátý byla Irča. 
Cesta ubíhala  a tak jsme minuli Hranice, 
Olomouc, Šumperk, Jeseník a Javorník. Po 
dojetí do Bílé vody vyrazilo několik zvědav-
ců na průzkum místního kláštera. Rozdělilo 
se jídlo a vyrazili jsme. Asi po 2 km se před 
námi objevilo malé přírodní koupaliště, če-
hož jsme využili a naskákali do něho. Dál 
naše kroky vedly směrem na Růženec, Kra-
ví horu a dál na Borůvkovou horu. Tam jsme 
se nacpali borůvkama a po hledání potoka 
po „krátkém“ hledání se rozbil tábor. Uvařilo 
se, pojedlo a zazpívalo. Po krátké pohádce 
o psu Baskervilském jsme ulehli do spacáků 
a de sa do hajan. Je 22:45 hodin. 

1.den putování  - sobota 28.června 2003 
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(DAZUL) 
Tak už jsme úplně 
v Rychlebských ho-
rách. Pramen Hoštic-
kého potoka zurčel,  
jako v kýčovitém filmu a ptáčci cvrlikali ja-
ko by je za to někdo platil. I když včerejší 
den nebyl moc náročný spali jsme všichni 
jako dřeva a do vstávání se nikomu ne-
chtělo. Bylo to prostě takové ospalé, líné 
a pohodové vstávání. Z našeho tábořiště 
jsme vyrazili kolem 9:15 a pohodovým 
tempem po značce i mimo ni šli k pěšímu 
pohraničnímu přechodu „Pržel Ladecka“. 
Pak po modré kolem Čedičového vrchu 
přes vrchol Koníček (850,3 m). Směřujem 
po státní hranici směrem na Jihozápad. 
Pak neznačenou cestou kolem hraničního 
vrchu a po červené značce kolem hrani-
ček a místa zvaného Lípy – byl tam zašitý 
rybníček (ve výšce 650 m !). A u něho 
stavěli skauti z Pardubické čtyřky (Fogi, 
Netopýr,..) svůj tábor. To místo mne fakt 
uchvátilo – na hranice 500 m, do civiliza-
ce 5 km, kolem špica lesy a louky. Po čer-
vené jsme došli na Borůvkový vrch ( to 
byste fakt neuhodli co tam rostlo) a pak 
ke studánce pod Špičákem. Tady jsme si 
měli dát odpolední svačinu a tak přední 
voj shodil zpocené bágly a čekal na hezčí 
část šestky. Když ale ani po půlhodince 
nedorazila, pojali jsme vážné podezření, 
že se cérky ztratily. Celkem v pohodě 
jsme zahájili záchrannou akci – Radek se 
jako ohař vydal zpátky a já jsme poslal 
mobilem SMS na Kikinu a Kecku. Na za-

čátku puťáku jsme se totiž dohodli na jed-
nom bezpečnostním opatření, v případě, 
že se někdo ztratí – zapneme si mobily, 
abychom se mohli spojit a domluvit se. Vy-
šlo to a holky poslaly během 10 min  sms, 
že jdou po zelené značce (měly jít původně 
po červené) z vrchu Czartowiec. Pohledem 
do mapy jsme poznali, že zašli do Polska. 
Naštěstí nebyly příliš daleko od nás a po 
pár slovních perličkách do mobilu jsme se 
sešli. Každopádně byly děvčata tak zmate-
né, že nevěděly jestli jdou na sever, nebo 
na jih. 
 
(KECKA) 
Ráno jsem se zděsila, 
jak to že tak dlouho spí-
me? To není normální . 
Ale únava je silnější. 
Snažili jsme se jít ko-
lem hranic. Šli jsme kolem jakého si Čedi-
čového kopca přes vrchol (850,3 m). Jdem 
po státní hranici a pojídáme borůvky. Pak 
jsme potkali skautský tábor, pěkné místo 
až na stojící vodu – rybníček. Pak jsme šli 
do kopca a už to začalo. Vylezli jsme na 
kopec, jakýsi polský - a ogaři nikde. Tak 
jsme sešli a nevěděli kam, že by jsme zab-
lůdili? Dazul okamžitě volá Kikině a vysvět-
luje do telefonu: „Radku pojď sem, oni jsou 
desi v pr….“ my jsme dostali záchvat smí-
chu a málem jsme se počůrali. Za chvíli už 
dorazil  Dazul a šli jsme  na sváču – pardu-
bánky. Pak jsem šli k vodopádom, to bylo 
supr – vodopády 14 m vysoké a ten jeden 
dělal skvělé masáže. A tak skončil 2. den 

2.den putování  - neděle 29.června 2003 



(SLUNÍČKO) 
Ráno jsem se 
vzbudili hodně br-
zo, Kecka a Kikina 
si šly umýt hlavu 
k vodopádům. Na-
snídali jsme se  a vyrazili na cestu. Za 
chvíli jsme si všimli, že jsme si zašli 1 
km, tak jsme se vrátili a šlo se dál. Šli 
jsme pořád do mírného kopce a pak se 
začal zvyšovat a zvyšovat. Chytrý a Voj-
ta byli stále pře námi. Na konec jsme vy-
šlápli na kopec až ke studánce, kde nás 
čekali ogaři. Zašli jsme se opláchnout, 
pak Kikina vytáhla svačinu a šlo se dál. 
Vyšli jsme zase kopec a asi hodinu jsme 
měli pauzu a pak zas vyrazili. Neušli 
jsme ani 1 km a už jsme byli u Sedlové 
boudy, kde jsme se utábořili. Kikina, 
Kecka a já jsme se šly podívat ke stu-
dánce. Najedli jsme se a Radek nám 
přečetl něco z Nového zákona. Pak jsme 
si postavili přístřešek, zpívali jsme a šlo 
se spát… 
 
(CHYTRÝ) 
Ráno jsme se vzbudili 
asi 7:45. Kikina 
s Keckou se vypařili 
už brzo ráno (fakt sa 
jim divím) Asi v osm 
jsem vylez ze spacá-
ku a v devět jsme už odcházeli. Vydali jsme 
se směrem zpět po zelené a po 1 km jsme 
opět dorazili k rozcestí – Pod chlumem, tak 
zde teprve Raďoch přišel na to, co jsme mu 
říkal celou cestu, že jdem blbě, a tak jsme se 
vraceli. Kiláček zpět k vodopádům a odtud 
pěkně do kopečka po modré ke třem studán-
kám. Já s Hladem jsme udávali tempo a tu-

díž jsme se babám, Dazulovi , pobudovi a soca-
novi rychle vzdálili. Potom co mě Hlad prosil o to 
ať už zastavíme, ale já ne, „poď poď“ jsem mu 
stále opakoval, až se nakonec vyvrátil na roz-
cestí u Bučínského potoka. Tak jsme zde čekali 
asi 20 min na zbytek. Poté jsme se ihned vydali 
ke třem studánkám. Kikina coci pořád mrmlala, 
že to byl nejtěžší kopec,ale bylo to celkem ako-
rát. Tak jsme posvačili, požrali, pojedli a šli jsem 
dal. U Jesenného potoka jsme si pěkně vyzuli 
boty a začli se rochnit. A najednou dostal Radek 
blbý nápad, hodit kámen do vody, aby to orosilo 
Medvěda a Medvěd socan to špatně pochopil a 
hodil šutrákem po nás a byli jsme najednou oro-
seni i my. A medvěd už chytal další kámen. Da-
zulovi se to nelíbilo a tak řekl tomu socanovi ať 
toho nechá a Medvěd už už chtěl ten šutr položit 
ale pobuda ho začal pokůšať a Medvěd se ne-
chal vyprovokovat. Tak si ho Dazul chytil a Med-
věd vypadla jak poch… a hned po té jsme šli do 
Lipové lázně. V Lipové lázni bylo nutné nakou-
pit a tak Dazul s Radkem šli nakoupit a my vzali 
jejich bágly a čekali na autobus. Nastoupili jsme 
a Dazul s Radkem nastoupili o zastávku níž. 
Autobusem jsme dojeli až do Jeseníku, kde 
jsme přestoupili na autobusovou zastávku číslo 
1. odtud jsme autobusem jeli až do Videl, což je 
dědina s pár chalupama a potokem. Po kameni-
té polňačce jsme si to šinuli. Po kiláku jsme za-
stavili a odpočívali, dali jsem si opožděnou sva-
činku – Ruměnky a  odpočívali jsme si na cestě. 
Potom jsem zkůšal se vyspať ale socan Medvěd 
furt opruzoval a trapasil se slovy „vstávat začala 
3. světová válka.“ Tudíž jsem vyslal Hlada ať ho 
stysá. Ale nakonec řekl Radek to svoje „jdeme“ a 
šlo se. Až jsem došli k Lovecké chatě. Radek 
s Kikinou šli hledat studni a ostatní šli sbírat 
dřevo. Pojedlo se a nachystalo se spaní. 
Zrovna teď se jdou baby umýt, Medvěd tra-
pasí s flétnou a Hlad koumá sandále, Dazul 
a Radkem zpívají Zlaté střevíčky a já píšu… 
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3.den putování  - pondělí 30.června 2003 



(MEDVĚD) 
V úterý jsme vyrazili 
směr obchod Albert. 
Kde jsme nakoupili 
potraviny a vůbec 
všecko co jsme po-
třebovali. Pak jsem našli vlakové nádraží, 
kde se Radek a vůbec všichni dozvěděli, 
že v místě kde jsme měli ukončovací 
oheň prý Radkovi vyhořel les, což byla 
otřesující zpráva. Potom jsem se vydali 
kdesi pod most, kde jsme byli a hledali 
přístřešek. Nemohli jsme žádný najít, ale 
nakonec jsem našli. Potom začalo pršet a 
vyplavilo nás to. Pak ještě Irča zavolala, 
že si máme přijít pro 4 pálavy. Tento den 
byl plný dobrodružství a mokrých  věcí… 
 
(HLAD) 
Za chtů co jsme sa 
tam ubytovali ze 3. 
dne na 4. den se 
spalo dobře. Enem 
by tam nemusel byť 
tak velký provoz, poněvadž okolo projely 
v noci asi 4 auta. Nikom se nechtělo vstá-
vat tak všeci ležali až do půl deváté.  Do 
Vrbna pod Pradědem jsme šli asi v 10 ho-
din. Ve Vrbně jsme nakoupili jídlo a šli na 
vlak, který jel do Bruntálu a tam dál. Vy-

stoupili jsem jednu zastávku za Bruntálem. 
A z tama šli na Slezsku Hartu. Hned na za-
čátku přehrady jsem spočli pod mostem 
(trochu jsem si připadal divně) Spočli a ješ-
tě pro jistotu jsme spočívali 2 hodiny, poté 
jsme se vyloudali hledat místo na spaní. 
Radek cosi našel, ale mě se tam nechtělo, 
já bych klidně zostal pod mostem 
s rybářama. Postavili jsme přístřešek, uva-
řili těstoviny se směsí a hned na to začalo 
pršet, ale tak blbě, že nás to vytopilo. Da-
zul měl pro nás překvapení, ale nikomu to 
nechtěl řéct. Asi o půl jedenácté jsme šli 
zase pod ten most, ale ne spať, nýbrž če-
kat na Irču s překvapením, které mělo být 
to, že měla přivést pálavy a surf s plachtů 
na větr. Dojela asi v jedenáct, ale s velkým 
problémem, chcíplo jí auto, ve kterém měla 
vést surf a tak místo surfu dovezla další 
pálavu. Já, Radek, Dazul a Chytrý jsem ty 
pálavy pobrali a odpochodovali zase zpát-
ky k vytopenému tábořišti. Pak jak jsem šli 
začalo zase pršat, takže tím pádem nám 
(některým) všechno zmoklo a v batohu 
jsme měli taky všechny věci mokré. 
Já osobně si myslím, že tento den byl nej-
lepší, protože to bylo takové divné. Aj když 
nám všecko zmoklo, bylo to zábavné a na-
učné, že pro příště máme zostať tam kde 
neprší!!!! 
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4.den putování  - úterý 1.července 2003 



(RADEK) 
Vykouknu ven 
a po propršené 
noci prosvítá 
mezi větvemi 
stromů slunce. 
Pára stoupá 
k nebi a mezi 
korunami se di-
voce prohání ještě ztěšklá mračna částeč-
ně se mísící s blankytnou modří. Pomalu 
vylézáme ze spacáků a okolí se rázem 
mění v cigánské ležení. Větvě se plní 
zmoklými věcmi, které lačně touží po slun-
ci. Rychlá snídaně a jde se vázat katama-
ran. Čtyři pálavy svázány k sobě a na nich 
vztyčená plachta ze dvou celt. Po úplném 
sbalení se vyrazilo na vodu. Sotva jsme 
vypluli, tak se vítr opřel do plachet a naše 
bárka vyrazila po Slezské hartě, jako slu-
neční paprsek přes rozervané mraky. Kři-
žovali jsme na druhou stranu, kde se na-
brala voda a potom hurá dál. Prozatím 
nám vítr přál, ale jak to už bývá nic netrvá 
věčně. Vítr začal foukat proti nám a naše 
marná snaha ubírala sil. Stáli jsme na mís-
tě a stalo se, že nás vítr začal vracet zpět. 
Několikrát nás otočil a pak až na druhý 
břeh. Tam si Dazul s Hladem zahrál na „
burlaky“ a tahali nás po břehu, až  k místu, 
kde se svačilo. Demokraticky se rozhodlo 

pro rozvázání katamaranu. A tak se taky 
stalo. Po svačině se rozvázalo plavidlo a 
po dvojičkách sme vyrazili. Plulo se líp a 
bylo to zase něco jiného. Náš cíl  - tábořiš-
tě eskadry z Ostravy. Míjeli jsme i jiný tá-
bor, ale zakotvili jsme až u Zipa. Po přátel-
ském přijetí nás provedli po táboře a pro-
hodilo se i několik slov. Dál jsme pokračo-
vali po hartě k našemu dalšímu tábořišti. 
Bylo to zatím njepěknější tábořiště. Ještě 
před ním proběhl souboj na pálavách a to 
se zvrhlo ve všeobecné veselí. Šli jsem 
stavit přístřešek, rozdělat oheň, donést vo-
du a uvařit večeři. Po nebi se honily mraky, 
tak jako celý den a se zapadajícím slun-
cem  to všechno dohromady působilo tak 
kýčovitě. Večer nám zpříjemnila prijížďka 
na pálavách ze které nás vyhnala zatažená 
obloha a hrozící bouřka. A tak jedna loď po 
druhé zamířila ke břehu. Vypadaly, jako 
když letí po hladině. Vytáhly se na břeh, 
překlopily ať do nich nenaprší a my se cho-
pili nástrojů. Nebe se vyjasnilo a bylo plné 
hvězd. Pod námi se do noční tmy rozzářily 
teepee a my jsme zpívali a zpívali. Zima 
nás pomalu začala vyhánět do spacáků a 
tak nás bylo čím dál míň okolo ohně. A tak 
i ti poslední po chvíli zalézali do spacáků a 
zapli se až po krk. Víčka se klížila a hlavou 
už probíhaly myšlenky, tak zmatené a i ty 
se začaly vzdalovat a vzdalovat….. 
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(KIKINA) 
Po nejpříšer-
nější noci jsme 
se probudili do 
nejpříjemnější-
ho dne (zatím.) 
Sluníčko už vy-
kukovalo zpo-
za kmenů a příjemně hřálo. Kanálky, kte-
ré jsme včera poctivě vyhrabali byly pořád 
plné vody. Po nebi se ještě honily mraky, 
ale my jsme byli vděčni za to, že neprší. 
Dneska změníme styl našeho putování, 
opustíme pevninu a poplavíme se po „
moři“. Katamaran byl hotový v mžiku, 
plachty napnuté, bágly naloděné a mohlo 
se vyrazit. Moře bylo klidné a západní vítr 
nám přál. Hezky se opíral do plachet a 
hnal nás kupředu, ani jsem nemuseli pád-
lovat. Břehy kolem nás rychle ubíhaly a 
moře se lesklo ve slunci. Na nedaleké 
pevnině se objevil kostelík, který kdysi bý-
val součástí vesničky, teď potopené pod 
vodou. Je to zvláštní pocit, když člověk 
vím, že někde pod ním jsou zbytky domů, 
rozpadlé zdi kostela a trouchnivé koruny 
stromů. Sotva jsem minuli ostrůvek 
s kostelíkem, obrátil se vítr a začal nás 
hnát  zpátky na volné moře. Plachty se 
obrátily s ním. To byl frkot, nestíhali jsem 
pádlovat. Konečně se nám podařilo plach-
ty jakžtakž srolovat, takže nám nebránily 
v pohybu. No jestli se tomu, co jsme pro-

vozovali, dá říkat pohyb. Spíš bych řekla, 
že to byl boj s větrnými mlýny. Akorát že 
my jsme byli Don kichoti se splašenou Ro-
zalintou. Konečně jsme dopluli k malé plá-
žičce, kde jsme stlačili svačinu a vyhlásili 
svobodnou volbu – katamaran nebo dvoj-
ky. Demokraticky vyhrály dvojky a tak jsme 
slavně rozvázali a po chvíli slavně vypluli 
po dvojičkách. Hurá, hýbalo se to. A docela 
rychlo. Dokonce aj já a Kecka jsme po pár 
otočkách pluly docela rovně. První zastáv-
ka byla u ostravských „barevnýh šapitó“ 
Tak v takových stanech bych tábor nechtě-
la. Chytrý to vystihl dobře:“ Ve stanu, kde 
je Fanta,  smrdíja enom dva, ale tady v tom 
šapitó by smrděli od něho všeci.“ Ostraváci 
nás pozvali na večer, kdybychom chtěli, že 
můžem spát u nich. Bohužel jsme tam ne-
spali. Zakotvili jsme až u dalšího oddílu – 
roverského, který byl jakýsi divný. Ale pře-
spat nás nechali, taky jsem se krásně vyřá-
dili ve vodě. Kecka letěla pod hladinu snad 
168x a pak jsme zkoušeli dýchat ve vzdu-
chové bublině pod pálavou. Večer jsme po-
jedli a pak jsme se jeli projet na moře. Ne-
be bylo rudé, modré, zlaté a černé a všude 
bylo ticho. Radek vytáhl flétnu a hrál něja-
ké pěkné slátaninky. Bylo to takové vykou-
pení včerejší příšerné noci. Večer jsme ješ-
tě sešli u ohýnku a hráli. Spát jsme šli až o 
půl jedné, to už bylo nebe plné hvězd a 
mléčná dráha se vlnila jako stříbrná pěna. 



(KECKA) 
Tož ráno sa 
probuzím do 
bzučivého dne. 
Když sa zvednu 
a vykouknu ze 
spacáku vidím 
vody. A pak zjistím, že na jejich hnízdě 
spí Sluníčko. Okamžitě všichni až na pár 
jedinců velezů ze spacáku a balíja si ba-
tohy. Pak sa chystá snídaně. Tož všeci 
jsem si pochutnali na salámku poličanu 
s chlebem. Začíná pršet, věci si schová-
me pod pálavy a jdeme se schovat do 
lesa. Tam jsem čekali než přestane pr-
šet. Zbytečně jsme tam tvrdli 3 hodiny, 
někteří sa prali, jiní čučali do blba. Když 
jsme zjistili, že přestalo pršat, vzali jsem 
pálavy a dali na vodu. Ještě příde posbí-
rat zbytek věcí a hurá na vodu.  Pádlo-
vali jsme odušu. No já jsem se učila na 
zadáka, docela mi to šlo, akorát mi nejde 
točit na levou stranu. Po cestě jsme po-
tkali tábor Žabiček. Pár z nás se zděsilo 
co to mají za stany. Byly to áčka bez 
dveří. Usoudili jsme, že při přepadu by 
jsme s tama ani nevylezli. Spíše bychom 
si natloukli. O kousek dál jsme potkali 
další tábor a ten byl divný, takové zelené 
kopule jako stany jsem viděla poprvé 
v životě. Zachvílu jsme přistáli na asfalt-
ce, jako přístavu. Byla tam ukotvená 
menší loď – Lucie, ale teklo do ní. Pála-
vy se nechaly usušit a šlo sa do Bilčic – 
2 km. Šlo sa v pařáku po asfaltce. 

(CHYTRÝ) 
Dnešní den začal 
trochu jinak, jelikož 
jsme si včera ne-
všimli, že slunko spí 
na vosím hnízdně 
všimli jsme si toho 
dnes. Všichni se začali okamžitě balit, ale já 
s Dazulem jsme si počkali a sbalili jsme se 
až když bylo dost prostoru. Já s Dazulem 
jsme složili plachtu a potom sem ještě 
s Hladem a asi aj s Medvědem zahrabali 
oheň. A co čert a já nechtěl, začalo pršet a 
tak se šlo do lesíka schovat. Tam já ,
Medvěd a Radek začali lápať čertovy obráz-
ky. Pak sem si šel uleviť do lesíka a hned 
sem sa vrátil o 10 kilo lehčí. Hned potom co 
přestalo pršet jsme pobrali pálavy a hurá na 
vodu. Dazul ještě poděkoval ostravákom za 
to že nás tam nechali přespat a to bylo vše. 
Naše kocábky si to šinuly k cestě která ved-
la přímo do vody.Při plavbě Slezskou hartou 
jsme ještě pozdravili tábor Žabiček a vlčat a 
po zhlédnutí jejich stanů jsem si zase řekl, 
že my to máme lepší, protože jejich stany 
byla podstava 2x2 s podbitou podstavou ale 
nebyly tam dveře, ale žebřík, jelikož oni měli 
ďůru v plachtě. Při přepadu si určitě nejed-
nou rozbili hubu, ale to je jejich problém. 
Měli tam i houpačku a kuchyň měli zamas-
kovanou v lese. Potom zde byl ještě ten tá-
bor vlčat a ti měli krásné zelené stany celé 
s nějaké plachty. Po připlutí na cestu jsme si 
všimli potopené plachetnice s oslnivým ná-
zvem Lucie. Byla celkem hodně zatopená, 

 

-12- strana    časopis 6.oddílu Junáka v Kateřinicích - ŠESTÁK č.38 - speciál o táboře 2003 

6.den putování  - čtvrtek 3.července 2003 



ale co už. Vylodili sme sa a začali jsme 
vymývat, sušit a vypouštět pálavy. Dazul 
si vzal jídlo, pití, jehlu a nit a čekání na 
Irču si zkracoval zašíváním obalu na pá-
lavy. My jsme se vydali směrem na Bílči-
ce, zhruba 3 km po asfaltce, cestou jsem 
potkal dva mrtvé vrabčáky a kameno-
lom, po cestě jsem dostal chuť na třešně 
a našel jsem , sice trpké ale pořád lepší 
než nic. Při příchodu do vesnice jsme se 
zastavili hned u první autobusové za-
stávky. Z ní jsme se nic moc nedozvědě-
li, jelikož nějaký vandal strhl ten papír na 
kterém bylo napsané kde a odkud jaký 
autobus jede. Tak se Radek poptal jaké-
si milé paní kde je další autobusová za-
stávka. Ta nám řekla, že musíme sejít 
níž, podél kostela a potom doleva.  Také 
jsem všichni podél návodu šli. A našli 
jsme to.  Jelikož jsem měli ještě čas vy-
dal jsem se v doprovodu Medvěda a 
Hlada do zdejšího obchodu nakoupit ně-
co k snědku. Koupil jsem 2 Mattonky sla-
zené citrónem a čtyři ruské zmrzliny pro 
Kecku, Kikinu, Radka a pro mě. Autobus 
přijel a my jsme jeli směrem do Dvorců a 
tu jsem poskládali bágly ke koši a čekali 
půl hodiny na autobus. Autobus přijel a 
čekal u kostela, tam se řidič zakecal 
s jakousi blondýnou a vyjel až o 10 min 
pozděj. Autobus nám málem ujel, kdyby 
Radek nezachránil situaci a nevykřikl na 
řidiča „Stojte, my jedem s váma!!!“ A jeli-
kož to byl řidič mladý, pochopil to a jelo 
se směrem na Budišov. Řidič jel až moc 
rychle a když jsem se ho na to zeptal ře-
kl: “Tu stejně nikdo nenastupuje.“ Mával 
skoro na každého a při řízení stíhal jed-
nů ruků držat dveře. Cestou jsme jeli ko-
lem 2 rybníků a sem tam se mihlo sme-

tiště. Po příjezdu do Budišova nad Budišov-
kou se celá naše tlupa vydala nakupovat do 
Jednoty a já s Medvědem jsme hlídali baťo-
hy. A potom jsme se vydali nakupovat aj 
my.Po příjezdu k pokladně sa mě Medvěd 
zeptal kolik stojí 2 plátky šunky, tak jsem mu 
odpověděl že nevím a on sa šel zeptať pro-
davačky kolik stojí 2 plátky šunky. Jakmile 
moje nohy opustily místnost prodejny daly 
se moje ruky a ústa do jezení bulek, z dvou 
mi sem měl asi polovinu. Poté mě Kecka šla 
koupit zmrzlinu a já jsem jí to do teď nevrátil 
a ani to nemám v plánu.Poté jsme sa vydali 
do Podlesí a Radeček mi cestou vyprávěl o 
pohnutém životu Bártovy kočky. Pokud jste 
ten příběh neslyšeli požádejte Radka. On 
vám ho rád poví. Po příchodu do podlesí 
jsme si prohlédli hřbitov neboli krchov  a pak 
se šlo dál kolem Maruš směrem do VVP. 
Před  VVP se Hlad odpojil, že si musí jít ule-
vit a tak jsme na něj čekali u cedule. Čekali 
jsme tam tak 15 min a potom přiběhl Hlad 
zhruba o 15 kg lehčí a skákal 15 m vysoko. A 
šlo se dál cestou chtěly 2 blbé odpočit, ale 
my jsme je vrátili zpět. Poté naše maličkost 
přišla na tábořiště. Radek začal dělat přístře-
šek a zbytek začal dělat večeřu. Všichni kro-
mě mě dělali krupicu, ale já jsem si dal těsto-
viny. Mezitím přijel Dazul, přijel autem 
s Irčou, Pavlíkem a Zdendou, přivezli pálavu 
a motorovku. Poté odjeli vrátit Tomíkům na 
Vsetín pálavy a my šli povečeřet. Já sem 
mněl kečup s těstovinou a oni měli krupicu 
s máslem a grankem. Poté jsem se omyl a 
šel jsem spát. Hlad s Medvědem šli spát ta-
ky jenom Radek s babama sa šli koupat, ale 
já si myslím, že není potřeba, zítra bude 
ini – tipí a tam se umyju do sytosti. Vždyť 
dneska je poslední den puťáku a ten se mu-
sí oslavit pořádným spánkem. 
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(SLUNÍČKO) 
Radek vstal v 7:10 hod 
a rozdělal golema. My 
ostatní asi o půl devá-
té. Kikina, Kecka a já 
jsme šly udělat snídani. 

Po snídani jsme měli chvilku pauzu a 
pak se šlo pracovat. Po práci jsme si dali 
volno a pak zase, ale nebylo to nic ná-
ročného. Večer byla sauna a pak se šlo 
rychle do spacáků. Pomalu jsme usnuli. 
Podle mě to byl supr den. 
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Expediční jednotka - pátek 4.července 2003 

(BÁRA) 
…Naskakujeme do 
auta a prožíváme 
cestu plnou zátřesů, 
otřesů a přetřesů, při 
které si navíc musíme 
dávat pozor na krabi-
cu vajíček v naší blíz-
kosti. Po příchodu do 
tábora jíme, pijeme a 
pouštíme se do dělá-
ní roštů pod postele a podpěr, aby nás na-
še měkoučké postýlky udržely. Mezi tím  
jdeme na dřevo, aby měla služba čím topit 
a jelikož se sklání k večernímu nástupu, 
jdeme se převléct do krojů. Po stažení 
vlajky a ukončení nástupu jde oddíl k ohni 
a světlušky a vlčata a my se s nima jdeme 
rozloučit, než nám odjedou se Zubem na 
pálavě do družinek. Další naše „
vypiplánky “  (Ditka, Věrka, Jerry). U ohně, 
kde už jsme všichni zpíváme, probíráme 
pravidla na táboře a po večerce se odebí-
ráme do našich měkoučkých postýlek. 
Dobrou noc. 

1.den tábora– sobota 5.července 2003 
(PÁJA) 
DEN PRÁCE. Když 
jsme přijeli na tá-
bor, tak stany byly 
postavené akorát 
jsme si ho museli 
vypnout, udělat 
rošt, stojku na po-
stel, kdo chtěl poličku atd. Večeře 
byla skvělá protože byla rýže 
s konzervou a protože jí bylo málo 
tak jsme se mohli dojíst polévkou. 
Potom byl nástup a po nástupu 
oheň na kterém přišli do nových 
družin jedno vlče a dvě světlušky. 
Na ohni se řeklo pár věcí, rozdaly 
se známky. V 10:00 byla večerka. 
Koně začaly v 11:00. Já jsem 
chtěl jít, ale usnul jsem. 
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(JUDY) 
Do krásného dne nás 
probouzí tóny flétny, kte-
ré nám oznamují, že je 
čas vstávat a pustit se do 
práce… 
Máme za úkol definitivně 
dokončit stavby na táboře, jako třeba 
postavit saunu, sušáky, umývárky. Ak-
ce „hej rup“ trvá skoro až do oběda. 
Ještě než jsme si naplnili svá bříška 
proběhly s Pavlem miniškoly, na kte-
rých jsme se bavili o alkoholu, dro-
gách, chování…. Odpolední program 
jsme naplnili doděláváním vázaných 
staveb, mostem přes mrchu a  stavě-
ním hráze. Abychom si taky trochu od-
počinuli byli jsme po družinkách rozdě-
leni  a navlékali jsme korálky nebo si 
něco vyráběli z kůže.  Odpočinkové 
aktivity byly proloženy drobnými hříč-
kami.  Po večerním nástupu proběhlo 
duchovno s Pavlem a byla nachystaná 
sauna, po které se nám všem hezky 
usínalo… 

2.den tábora– neděle 6.července 2003 
(PÁJA) 
DEN PRVNÍ ETAPOVKY. Dnes 
jsem se vzbudil v 5:30 a to bylo 
trochu brzy, protože budíček 
byl až v 8:30. Ke snídani byl 
c h l e b a  s  m á s l e m  a 
s marmeládou a nebo chleba 
se sýrem. Po snídani byl ná-
stup ale ještě před nástupem byla kontrola sta-
nů. Nejlepší stan měl Fanta a Spídy. Potom byl 
pracovní nástup, takže i práce. Na oběd byly 
zemáky s kabanosem se salátem a s cibulí. Po-
tom byl odpolední klid. Někdo se šel koupat a 
někdo dělal něco jiného. To co se šli koupat 
měli smůlu protože tam bylo vosí hnízdo. Takže 
musel někde běžet  pro vypalovací jednotku 
(Spídy, Chytrý, Fanta , Miris) aby to vosí hnízdo 
vypálili. Po skončení klidu byl nástup a tam se 
rozdaly trička (oddílové) a rozdělili práce, kdo 
má co dělat. Já jsem měl za úkol udělat dřevo 
na saunu. Na nástupu jsme se dozvěděli že 
etapovka bude až večer. Potom jsme se 
s Ondrou radili jak se zapsat na koně aniž by 
nás viděli (plán mám na konci tohoto deníku). 
Potom byla ta etapovka a to bylo, že jsme si 
museli zapamatovat co nejvíc věcí a přitom nás 
nikdo nesměl vidět. Bohužel ale vyhodnocení 
bylo až druhý den. 
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(PÁJA) 
Dnes jsem se probudil 10 
min před budíčkem. Na 
sn ída n i  by l  ro h l í k 
s pomazánkou. Na nástu-
pu byla vyhodnocena eta-
povka. Čtvrtí byli Šneci, 
třetí žížaly, druhé žaby a 
první světlušky a vlčata. Na oběd byla 
polévka a čočka s vajíčkem. Pak byl od-
polední klid. Potom bylo povídání  o dro-
gách a učení písniček s panem farářem. 

A byla hra kdo najde nejvíc dolarů. Já jsem 
nenašel ani jeden. Etapová hra byla taková, 
že jsme museli udělat s věcí co jsme měli 
na sobě provaz a ten hodit jednomu 
z družinky na druhý  břeh, abychom ho 
mohli přetáhnout na druhý břeh. A ještě ně-
co. Dneska jsme jeli poprvé na kolách 
(Budišov nad Budišovkou). Když jsme se 
vrátili, tak jsme dělali večeřu. A  to byl chle-
ba s máslem a se salámem.  A to že jsem 
hlídal předposlední, to říkat nemusím. Před-
poslední hlídal od 3:00 do 4:00. 

 

3.den tábora– pondělí 7.července 2003 
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(PÁJA) 
D E N  PŘE D Á N Í 
SLUŽBY. Dnes i když 
jsem měl službu, tak 
jsem na hlídce nebyl, 
protože se to zkompli-
kovalo večer a tábor 
nebyl hlídán 3 hodiny, 
protože medvěd měl 
špatně seřízené ho-
dinky. Když bylo 6:30 tak on měl 6:00. 
Nejhezčí stan měli R a R (rádce Spídy a 
Radim) a Kecka a Judy. Nástup trval 17 
min. Potom jsme nosili dřevo. Potom 
jsme zasypávali latrínu, vyměňovali hy-

permangan a tak dál. Oběd byl úplně skvě-
lý, nejenom že jsme ho vařili my, ale i proto , 
že se poved. V odpoledním klidu jsme si 
měli natrénovat jakýsi závod. Asi v 13:05 
jsme šli – Medvěd, Očko, Já a Jerry, Spídy 
plnit s Radkem bobříka plavce. Splnili ho 
všichni. Po odpolední klidu byla etapovka, 
na které jsme měli vyluštit indiánskou zprá-
vu. Vyhráli to Šneci. A k tomu jsme ještě 2 
cm vystřelili navíc. Potom byla práce a po ní 
jakýsi ten závod. Vyhrály to světlušky. Na 
večerním nástupu se řeklo pár věcí a potom 
byli vanaři, sauna  atd. Dnes jsme hlídali za-
se, se světluškama a vlčatama, protože jich 
je málo a protože jsme včera nehlídali. 

4.den tábora– úterý 8.července 2003 

(PÁJA) 
Dnes začnu s budíčkem. 
Vzbudili nás v 7:00 a roz-
cvičku jsme měli takovou, 
že jsme museli letět kde-
sik 15 min  a 15 min zase 
zpátky. Na snídani byl 
chleba s rybí pomazán-
kou. Po snídani jsme dělali s Radkem 
soutěž (prostě blbosti). Na oběd byl oba-
lený květák s bramborem s kečupem. 
V odpoledním klidu  jsme otravovali 
Radka, kdo vyhrál ten turnaj. Po klidu 
jsme měli jakýsi azimut, který měl měřit 2 

až 3 km, ale stejně každý měřil 200 až 500 
m, my jsme měli  zakončení ve vodě. Pak 
byla etapovka ve které jsme měli udržet co 
nejdéle, ale všechno palivo jsme museli mít 
nacpané v ešusu a z toho ešusu pak přiklá-
dat do ohně a ještě v tom jeden háček, to 
palivo muselo být přírodninou a ten ešus se 
musel dát zavřít víčkem. My jsme celý ešus 
naplnili smůlou a k tomu kousek březové ků-
ry. To už jsme věděli kdo vyhrál, přece my 
Šneci. Na večeři měli být topinky ale byl 
chleba s máslem a paprikou. Potom byl ná-
stup a tak dál, jak to na tom táboře chodí. 

 

5.den tábora– středa 9.července 2003 



(PÁJA) 
Budíček byl jak bývá 
vždycky v 7:00 a snídaně 
v 7:50. na snídani byl roh-
lík s paštikou. Všichni 
jsme si pochutnali, proto-
že to byla fakt pochoutka. 
Potom jsme měli 25 min 
čas než začala kontrola stanů. Nejhezčí 
stan měli  mít Spídy a Fanta, ale vůdci si 
řekli, že by mohli mít nejhezčí stan i 
světlušky. Takže nejhezčí stan měla Chi-
ta a Pomněnka. Po nástupu jsme měli 
udělat jakýsik znak tábora. Udělali jsme 
jakýsik znak lesa nebo co a ještě skaut-
skou lilku. A potom jsme měli asi 40 min 
čas. Po 40 min jsme se šli podívat na 
sádru. Sádra už byla zatvrdlá a tak jsme 
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6.den tábora– čtvrtek 10.července 2003 
ji vyndali. Potom jsme šli za Pavlem 
(farářem) hrát jakousi hru. Pak jsem hráli 
bejzbol a pak byl oběd. Na oběd byly těsto-
viny se sýrem a s kečupem, bylo to úplně 
skvělé jídlo. V odpoledním klidu jel Jeňa a 
Fanta do Budišova. Když dojeli hned se 
pískala příprava na etapovku. V etapovce 
se měly sbírat papírky na kterých bylo na-
psáno velké písmeno a číslo. Vyhráli jsme 
to my, šneci. Mohli jsme postoupit o 36 cm 
a dostali jsme 300 dolarů. Pak jsme hráli 
jakýsik Croscountry 2003. Pak jsme hráli 
Comandos. Já se schoval na střechu han-
gáru. Před večeří jsme nanosili dřevo na 
saunu a pak byla večeře. Na večeři byla 
krupice. Po večeři nástup a po nástupu 
hlídky. No prostě tak jak to každý den cho-
dí. 

(PÁJA) 7.DEN TÁBORA - 11.ČERVENCE 2003 
Budíček byl jak obvykle bývá ve všední dny. V 7:00 byl, protože byl 
přepad z jakéhosik tajného tábora. Bohužel nám zdrhli, ale Radek mu 
dal pěst a Jerry mu kopal všude možně  Spídy mu kopl mezi nohy. Na 
snídani byl párek s chlebem a hořčiců. Pak byla kontrola stanů a pak 
nástup. Na nástupu se vyhlásilo, že nejhezčí stan má Spídy a Fanta a 
Kecka a Judy. Nejhorší stan měl Cipísek a Vápno. Potom jsem chystali 
dřevo na rodičovský oheň pak byl bejzbol a oběd. Na oběd byla rýže s masem sýrem 
a polevou. Pak byl odpolední klid. Pak byla etapovka a to byla jakási hra. Bylo to 1:1 
oni měli bod za erb a my za zraněné. Byla to skvělá hra. Na svačinu byla vánočka 
s máslem. Na večeřu byl chleba s máslem a rajčetem. Pak byla scénka. Na třetím 
místě se umístili Žabky a Žížaly na druhém místě světlušky a vlčata a na prvním mís-
tě byli šneci. Pak byl slibák a pak hlídky. Já měl hlídky od 3:20 do 4:00. 



(JANINA) 
Budíčéééééék. Ze spacá-
ku se mi moc nechce, ale 
nakonec přesvědčím sa-
ma sebe, že vstát není až 
tak špatný nápad. Sotva 
vylezu ze stanu mám po-
cit, že dneska bude 
zvláštní den. Jó je pátek 
a ten nikdy není normální. 
Rychlá rozcvička (podle možností světlušek a 
vlčat), snídaně – můj světlý bod a nástup. 
Pak pan farář četl úryvek z bible podle které-
ho se bude večer hrát divadlo. Dopoledne 
jsme chystali dřevo na rodičovský táborák, 
saunu – zítřejší a Zdenda, Piškot, Čita, Delfí-
nek a Lenka jdou s Mirisem chystat slibový 
oheň. Oběd a polední klid. Dneska je oprav-
du klid, děcka se už těší na zítřejší příjezd ro-
dičů a tak ani nezlobí. Já a Kikina jsme si 
umyli hlavu. Ještě jsme netušily jak bláhový 
nápad to byl. Po odpolední klidu by měla ná-
sledovat etapovka, ale jak už jsem řekla, je 
pátek, takže všechno bylo jinak. Etapovka by-
la přesunutá na pozdější hodinu a tak jsme 
do té doby hráli hry. Dneska byla etapovka 
spojená s hrou o erby mezi naším a Olo-
mouckým táborem. Hra byla perfektní, měla 
tak trochu volné pravidla, takže co nebylo za-
kázané bylo povolené. Používali jsme různé 
zákeřné prostředky jako např. vodní pistole, 
ešusy s vodou a hlavně dalekohled – náš asi 

nejlepší nápad. Aby byl protivník zne-
škodněn (vyřazen ze hry než si zajde ob-
novit život) bylo nutné přečíst trojčíslí při-
pnuté na šátku na hlavě. Zdánlivě jedno-
duchá hra. Někteří Olomoučtí chlapci byli 
asi překvapeni bojovností kateřinických 
děvčat. Někteří dopadli bledě, a nebo 
spíš blátivě. Mocný hvizd ukončil hru. Šli 
jsme se malinko upravit a pak šli na vy-
hodnocení hry do vedlejšího tábora. Na 
počet mrtvých jsme vyhráli my, jinak oni. 
Vzájemně jsme se omluvili za hrubé cho-
vání a porušování pravidel. Radek dostal 
čokoládu ale pro celý oddíl byla opravdu 
příliš malá. Potom už čas rychle ubíhal. 
Všichni si nadšeně vyprávěli zážitky ze 
hry. A už je tu večeře, rada a nástup. Me-
zi tím  jsme přivítali hosty. Přijel Exod, 
Scamp, Veslo a Lenka. Přijel konečně 
Zub. Po večerním nástupu přišlo na řadu 
divadlo. Všichni se moc moc snažili. He-
recké výkony Fanty a Spídyho byly jako 
ze života, jako by to snad už někdy dělali. 
I ostatní byli samozřejmě perfektní (ti co 
to viděli ví své) Už skoro za tmy šli všich-
ni co mají slib na oddílové místo kde slo-
žili slib další členové. Ti kdo slib nemají 
zůstali se mnou v táboře. Dneska byla 
večerka volná a tak se dlouho hrálo a 
zpívalo a povídalo. Skončil den velmi bo-
hatý na zážitky a dojmy - byl to krásný 
den. Dobrou noc. 
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7.den tábora– pátek 11.července 2003 



(ČEČI) 
Konečně je sobota. Pro 
mnohé dlouho očekáva-
ný den, protože mají na 
návštěvu rodiče. Službu 
dnes mají světlušky a vl-
čata a doufám, že se bu-
dou snažit. Po nástupu 
se konal úklid tábora. Udělali jsem rojnici 
a vysbírali po táboře všechny papírky a 
nepořádek. Potom žabky, žížalky, šneci i 
světlušky a vlčata činily kože. Spíše jen 
natahovaly, protože předtím než se umy-
ly vypadaly opravdu hrozně. Janča byla 
s námi a všem nám je vyprala a očistila. 
Na natáhnutí byl třeba udělat obdélníček 
ze dřeva, kůži propíchat a provázkem 
uvázat doprostřed obdélníku. Starší šne-
ci byli pověřeni spravením odpalbalu. 
Ještě jsme nanosili dřevo na saunu a ro-
dičovský táborák. Někteří rodiče přijeli 
už před obědem ale mnozí dorazili až po 
obědě. Rodiče si prohlídli tábor, někteří 
si i zahráli odpalbal nebo kuželky. Usku-
tečnil se i rodičovský basketball a volej-
bal. Přes noc tu zůstávalo jen velice má-
lo rodičů. Jako pokaždé ani dnes nebyla 
vynechána etapovka. Skoro celý den se 
mimo kyselice, která byla na oběd, jedly 
jen buchty – rodiče toho přivezli opravdu 

hodně. Dnešním dnem jsme si rozloučili se 
třemi členy. A to s Méďou, Piškotem a Po-
mněnkou, kteří odjíždí domů. Odjezd Piško-
ta nás zarmoutil ale nedalo se nic dělat, pro-
tože byla pevně rozhodnutá. Méďa jela 
s rodiči na dovolenou a Pomněnce se velice 
stýskalo. Rodiče dětem přivezli určitě plno 
sladkostí a proto děcka byly povinny zabalit 
si sladkosti do sáčků, na papír napsat své 
jméno a přiložit ke sladkostem. Balíčky se 
odnášely do zásobáku a kdykoliv dostali na 
něco dobrého chuť a povolením služby tam 
mohly zajít. Kdyby to měli ve stanu mohli by 
jim tam lozit myši, vosy a mravenci. Platilo 
to i pro sladké pití. Večer byl táborák, na 
kterém se povídalo ale hlavně zpívalo. Při 
večerním nástupu byly uděleny pochvaly 
všem, kteří si sami uložili jídlo do zásobáku 
a také pochvalu Zdendovi a Pájovi za to, že 
nebečeli, když jim nikdo nepřijel. Ještě po 
nějakých hříčkách byla večerka a pak všich-
ni ztichli (až na některé jedince) a spali a 
spali… 
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8.den tábora– sobota 12.července 2003 

(PÁJA) 
DEN NÁVŠTĚVNÍ. Dnes ráno 
jsem sletěl z postele. A protože 
byla sobota tak budíček byl zas 
v 7:00 . Na snídani byl chleba 
s vajíčkovou pomazánkou. Na 
vanaře nešel nikdo. Na nástupu 
se skontrolovaly známky, ze-
ptalo se na bobříky, vyhlásili se 
stany. Nejhezčí stan měli Spídy a Fanta a Kec-
ka a Judy. Pak jsem šel umývat nádobí a mezi-
tím přijeli první rodiče. Pak jsem si šel práskat 
bičem, který mi Zdenda koupil od Zuba za 400 
Kč. A vypůjčil jsem si od Zuba knížku jak prás-
kat s bičem a trénoval jsem. Pak se pískl nástup 
pro toho kdo chtěl jít hrát bejzbol a na Buldoky. 
Po hrách jsem si šel zase číst protože jsem se 
chtěl o biči dozvědět co nejvíc. Na oběd byla 
kyselica. V odpoledním klidu jsme dohrávali bej-
zbol. Dělali všelijaké blbosti. Na svačinu byly 
buchty. Etapová hra byla posunuta na 15:45. 
V etapovce jsme měli nastrojit stromek na váno-
ce. No a na prvním místě se umístili všichni. Na 
večeřu byly buchty a po večeři nástup. Po ná-
stupu jsme šli za Zubem abychom si mohli kou-
pit věci na cestu např. auto, spacáky, pušky, no-
že, střelný prach, léky, oblečení, jídlo… Pak byl 
oheň s rodičama. 



(PÁJA) 
Dnes protože byla nedě-
le budíček byl v 7:30. A 
rozcvička nebyla. Na 
snídani byly buchty vše-
lijakého druhu. Pak jsem 
si šel číst zase knížku o 
ovládání honáckého bi-
če. Prohlídka stanů do-
padla u nás dobře. Nástup proběhl rych-
le, protože pršelo. V hangáru se vyhlási-
ly stany. Nejhezčí stan měli Spídy a 
Fanta a Kecka a Judy už ne. Po nástu-
pu se rozdělily práce.  Ty práce trvaly 

až do oběda. Na oběd byla kyselica a rizo-
to.  Pak byl odpolední klid ve kterém mě 
Radek naučil hrát hru Tisíc – karetní hra. 
Celou hru vedl Radek ale nevyhrál to , 
protože musí získat 1000 bodů. 
V etapovce jsme měli sestavit sněžnice. 
Nejhezčí je měli vlčata a světlušky i když 
je měli hnusné. Pak jsme měli jít hledat 
tajný tábor. Našli ho všichni, ale každý 
z jiné strany. Měli to ti tajní skauti úplně 
dobře vybavené. Pak byla svačina. Potom 
jsme si hráli hry. Pak byla večeře. Potom 
byl nástup a po nástupu hrníčkárna. Pak 
jsem si šel lehnout a usnul jsem. 

-21- strana    časopis 6.oddílu Junáka v Kateřinicích - ŠESTÁK č.38 - speciál o táboře 2003 

 

9.den tábora– neděle 13.července 2003 

(DAZUL) 
Hledání tajného tábora bylo pokračo-
váním nedokončené hříčky z loňské-
ho roku, kdy se nikomu nepodařilo 
olomoucké rovery objevit. Letos byly 
všechny skupiny stejně úspěšné a 
tábor objevily, zakreslily, ale bohužel 
se také nechaly spatřit. Z donese-
ných plánků lze například vyčíst: „6 
osob, 40 láhváčů, rozmontované rá-
dio v autě….“ nebo „jeden chodí o 
berlách a má pruhované trenky, dru-
hý je blonďatý s culíčkem a má čer-
nobílé tričku, …“ 
Cipísek konečně ulovil svoji rybu - te-
dy spíše několik ryb. Některé z nich 
ale neupekl a nechal je zkazit - byl za 
to velmi přísně pokárán. 



(KIKINA) 
Po zkušenosti z minulého 
roku, kdy jsme jeli na ná-
vštěvu k trojkařům, cesta 
tam a zpátky nám trvala 
asi 5 hodin a kousek před 
naším táborem jsme pěk-
ně zmokli, po tom všem 
jsme se rozhodli sejít se 
s nima na Staré vodě a spojit tak příjemné 
s užitečným. Stará voda je nově opravený 
kostel, který si po válce užil opravdu hod-
ně – třeba hříčku vojáků „kdo dřív sejme 
věžičku“ – a přežil taky úplné vyhlazení 
vesničky, která stála okolo. Teď už z ní 
zbyly jenom rozpadlé zídky a několik tabu-
lek s nápisem: Tady stával můj dům… A 
nám se naskytla možnost trochu pomoci 
s úpravou okolí tohohle kostela, protože ne 
všichni na něj úplně zapomněli a pokud 
vím, každý rok se tu schází několik stovek 
lidí aby oslavili svátek sv. Anny a při té pří-
ležitosti se tu koná taky bohoslužba… 
Vyrazili jsme okolo desáté, protože na roz-
díl od trojky to máme kousek. Rozhodli 
jsme se pro barvitější cestu skrz vojenský 
prostor, což se ukázalo jako nepříliš dobrá 
volba. Tankodrom se nezapře opravdu ni-
kde, pak jsme taky potkali vojenské hlídky, 
takže jsme se museli stáhnout do přírody, 
kde náhodou bylo asi padesát devět vosích 
hnízd, a tak se stalo souhrou všech těchto 
náhod, že se několik našich výstředních je-
dinců pyšnilo jedním, dvěma, třema i  více 

žihadly na různých místech – víčko, ucho…, 
které si vosy nejradši vybírají. Ke spravené 
studánce jsme tak dorazili s menším zpoždě-
ním, způsobeným napuchnutím těchto speci-
álních vosovábných míst. Trojkaři se objevili 
kolem jedné, mezitím jsme se stačili naoběd-
vat a prošmejdit kostel. Objevili jsme šachtu 
a v ní kosti a jak Zub tajemným hlasem pro-
nesl „Ty kosti pánové, ty kosti byly lidské“ Do 
kostela jsme se bohužel nedostali, jenom klí-
čovou dírkou jsme mohli zahlédnout poboře-
ný vnitřek a ruské nápisy na zdech. Mezi tím 
se ve výklenku krčila panna Maria a ten ob-
rázek byl tak vybledlý…. 
 Spolu s trojkařama jsme si pak prohlédli ješ-
tě starý zarostlý hřbitov, kde většina jmen 
byla německy a smrdělo to tam po zdechli-
ně. Pak už jsme se pustili do práce – mače-
tama, sekyrama a rukama jsme vysekávali a 
vytrhávali všechny keříky, ščáby a trávu oko-
lo kostela, aby se pak později mohly spravit 
staré sloupy, které z té trávy vyčnívaly. Bylo 
nás hodně atak to netrvalo dlouho. Stačili 
jsme si i vyrobit malé kolíčky do hry kterou si 
připravila trojka. Měli jsem krást tyhle kolíčky 
a kruhu, které byly hlídány několika „
domorodci“ a nosit je starému tlustému ban-
kéři. Hra se povedla i přes to , že „kradači“ 
měli úkol ztížený tím, že museli dlouze ob-
cházet to místo, kde smrděla ta zdechli-
na…. 
Zpátky jsme se vydali už jinou cestou přes 
Podlesí. Trojkaři jeli s náma „ na šťávu“ a 
pak pokračovali dál k nim do tábora. 
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10.den tábora– pondělí 14.července 2003 



(PÁJA) 
Dnes jsem se probudil v té 
přírodě v 7:27. Ostatní se 
probudili v 7:48 a to jsme 
museli co nejrychleji se 
sbalit, protože v 8:00 jsme 
museli být v táboře. Zatím-
co se všichni balili já sem si v klidu seděl, 
protože  jsem už byl sbalený. Do tábora 
jsme došli v 8:03. Na snídani byly lupínky 
s mlékem. Pak byl nástup na kterém jsme 
se rozdělili do 4 skupin. Šneci, žížaly, vl-
čata a žaby (světlušky byly se žabama a 
žížalama). Potom byly různé soutěže. Po-
tom jsme hráli buldoky a hutututu. Pak byl 

oběd. Na oběd byla květáková polévka a 
těstoviny se zelím a slaninou. Potom byl 
odpolední klid. Po klidu byla hra na mimo-
zemšťana. To jsme se měli přestrojit za 
nějakou přírodninu a těm mimozemšťa-
nům jsme měli říct co to je  za přírodninu a 
k čemu se používá. Já jsem byl strom. Po-
tom byla finská stezka. Byla docela lehká. 
Po finské stezce jsme dělali blbosti až do 
večerního nástupu kdy se vrátili vůdci. Zub 
který měl všechny biče na táboře seřval 
Mátu, protože Máta práskal celou dobu  
s bičem a ten je teď zamotaný. Takže pro-
to ho seřval, ať ten bič rozmotá. Potom by-
ly hlídky. 
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11.den tábora– úterý 15.července 2003 

(PÁJA) - 10.DEN TÁBORA - 14.ČERVENCE 2003 
Ráno byl budíček v 7:00 protože byl úplně normální den (všední den). Roz-
cvička byla skvělá protože jsme utíkali asi 50 m s zase zpátky a to bylo všech-
no. Na snídani byl chleba se sýrovou pomazánkou. Pak byla kontrola stanů a 
pak nástup. Nejhezčí stan měli Judy a Kecka, protože u Spídyho a Fanty byla 
ponožka. Pak bylo řečeno že kamsi pojedeme, takže jsme se šli balit. Když 
jsme tam dojeli – ke kostelu tak jsme poobědvali protože už bylo 12:19. Na 
oběd byl chleba s máslem a s paprikou. Za chvíli dojeli trojkaři. Potom jsme 
s nima hráli hru. Po hře jsme posvačili. My jsme měli na svačinu buchty. Odjeli jsme v 15:26 a 
přijeli jsme zpátky do tábora v 16:20. Pak jsme dodělávali sněžnice. V 17:00 byla etapovka. 
V etapovce jsme měli 30 min  běhat ve sněžnicách takový okruh. Vyhráli jsme to my, protože 
jsme měli nejkvalitnější sněžnice a protože jsme měli nejvíc pomocí. Potom byla večeřa a po 
ní jsme se měli sbalit a po družinkách jít na nějaké místo do přírody a tam přespat. My jsme šli 
kdesik do lesa a tam jsme přespali. Ve 20:30 jsme šli hledat ostatní družiny. V 21:30 jsme se 
zase vrátili na místo a tam jsme přespali. 



(PÁJA) 
Dnes byl přepad. 
Přepadli nás trojka-
ři. Sice jsme chytili 
jenom Milera ale 
stálo to za to. Budí-
ček byl v 7:00 ho-
din, snídaně v 7:50. 
Na snídani byl chle-
ba s máslem a s rajčetem a nebo 
s paprikou. Potom byla prohlídka sta-
nů a v 8:30 nástup. Po nástupu hodili 
Vaška a Mráčka do vody, protože ne-
šli hlídat stany a spali. Po nástupu 
jsme šli na dřevo. Každý odtáhl mini-
málně dvě dřeva a maximálně 10 
dřev. Potom jsme šli všichni do vody 
a z vody na oběd. Na oběd byla kvě-

táková polévka a čočka 
s vajíčkem. Potom byl odpo-
lední klid. V odpoledním kli-
du jsem nosil dřevo do ku-

chyně. Potom jsem 
m ě l 

volno až do etapovky. V etapovce 
jsme měli sbírat památeční lís-

tečky. Světlušky a vlčata 
jich měli 20, žaby 19, žíža-
ly 21 a my šneci 51 lísteč-
ků.Takže jsme to vyhráli. 
Potom jsme kreslili barva-
ma na tělo. Potom byla 
svačina. Na svačinu bylo 
jablko  a piškoty. Piškoty 
byly do dvojce. Já jsem je 
měl se Zdenkem, ale ne-
směli jsme je jíst, protože 
jsme si je chtěli nechat na 
doma na žranicu. Potom 
jsme se šli všichni umýt do 
Odra, protože jsme byli od 
barev. Po umytí jsme hráli 
buldoky. Potom byl večer-
ní nástup, dražba a potom 
všelijaké hry. 
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12.den tábora– středa 16.července 2003 



(KECKA) 
Hned ráno byl zajímavý 
budíček. Vůdci něco ří-
kali, ale na to už si ne-
pamatuju. Měli jsme si 
vzít ešáky s vodou na 
rozcvičku. Kroutili jsme 
jednou nohou, rukou, 
hráli hoňku a polévali jsme se hned po 
ránu. Pak barevná snídaně. Fialový, ze-
lený a modrý pudink, byl moc dobrý. Po 
nástupu šla Jitmelka zabavit Dazula do 
stanu a my mezitím připravili cedulu  
s nápisem „Dazulův sen: 6. chlapecký 
Kateřinice“. Všechny cérky si namalova-
ly knírek, jako že jsou ogaři. Popřáli jsme 
mu, dali kytici a poukaz do „Erotického 
salónu Hana“ no a pak hned letěl do vo-
dy. Potom se šlo na dřevo na saunu, byl 
oběd, odpolední klid a Missák tábora. 
Missáka jsem uváděla já a Brumla. Bylo 
celkem 11 soutěžících. Disciplíny byly 
zajímavé : 1. Rozhovor, 2. Volná, 3. ve-
černí róba, 4. promenáda. Nakonec byl 
na 1. místě Zdenda, na 2. místě Spídy, 
na 3. místě Zub a Missákem publika se 
stal Radek. Pak byla svačina a etapov-
ka – museli jsme zpívat nějakou lidovou 
píseň. Večer se chystala žranica – bylo 
tam spoustu jídla. Po žranici přišel vrch-
ní tábor si zazpívat a taky přišel tajný tá-
bor ogarů z lesa. Takže nás tam bylo po-
žehnaně. Ve dvě hodiny ráno mi končila 

hlídka a to odcházeli poslední Olomoučáci, 
kteří chválili naši šťávu v kuchyni, kterou oni 
nemají. 
 
(PÁJA) 
Dnes je 13. den tábora a 
to znamená, že je plný 
překvapení. Budíček byl 
v 7:00 ale místo Budíček 
řvali Kečidub. Potom by-
la rozcvička a po rozcvič-
ce jsem museli všechno 
dělat opačně, místo jezení pravou jsme mu-
seli jíst levou. Na snídani byl puding. Puding 
byl všeho druhu: modrý – Odra, zelený – ba-
žina, fialový – borůvka. Potom byla kontrola 
stanů a potom nástup. Prase měl Zdenek a 
Očko. Nejhezčí stan měli Judy a Kecka. Po-
tom jsem šli kopat odpadovku. Pak jsme hrá-
li hry. A potom jsme se připravovali na misá-
ka. Potom byl oběd. Na oběd byla fazolová 
polévka a maso s rýží. Potom byl odpolední 
klid  a pak misák. Po misákovi šli všichni do 
vody. Potom byla etapovka. Na etapovce 
jsme měli zpívat nějakou lidovou písničku. 
My šneci jsme zpívali skákal pes. Po etapov-
ce byla svačina a po svačině jsme se už 
všichni těšili na žranicu. Potom jsme řezali 
dřevo na oheň. Na večeři byl párek s hořčicí 
nebo s kečupem. Potom byla žranica, moc 
bohatá nebyla, ale aspoň něco. Potom přišli 
olomoučáci a s nima jsme šli k ohni  a zpívali 
jsme až do rána. 
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13.den tábora– čtvrtek 17.července 2003 



(KECKA) 
Ráno jsme vstali, 
posnídali a začalo 
pršet. Připravova-
la se závěrečná 
etapovka a začalo 
se vysvětlovat. 
Musíme jít po ces-
tě, kde najdeme papírky s čísly. Jejich hodně. 
Utíkáme zpět a vytahujeme památeční lísteč-
ky a snažíme se vyluštit šifru. Po chvíli to jde, 
ale písmenek je hodně, tak to jde pomalu. Už 
to máme! Zpráva zní nějak podobně: Setkáte 
se s tatínkem u skal…….dál už nevím. Střílelo 
se ze vzduchovky a dostávaly dolary. Nachys-
taly jsme si věci a vyrazili, chvíli jsme utíkaly a 
chvíli šly. Přebrodily jsme řeku a čekaly na to, 
kam až máme dojít. U lomu u jednoho tábora 
jsem se ptala kde tu je další lom. Oni nám řek-
li, že tam nahoře. Přiletěly jsme tam a myslely, 
že jsme v cíli. Anita s Jitmelkou nám řekly, že 
musíme dál a přebrodit řeku. Už jsme viděly 
Dazula s kamerou a Zuba jako kouboje. Došly 
jsme na místo k břidlicové skále. Musely jsme 
udělat nosítka a mrtvého vytáhnout nahoru po 
skále. Já s Fialka jsme šly na horu abychom 
mrtvého vytáhly. Na sobě jsme měly sedáky a 
byli jsme uvázané na laně abychom nespadli. 
Sice si trochu odřel hlavu,ale přežil to. A 
hned jsme běžely zpátky, kde jsme  potkaly 
ostatní družinky. Cesta zpět trvala o mnoho 
kratčeji něž tam. Vyběhly jsme kopec a šly 
k Jitmelce a Anitě. Hned po příchodu se nám 
otevřel bar s jídlem. Koupily jsme všechno 
co naše oči spatřily, džus, oplatky, bonbóny, 
mandarinky, salko…. Po výborném nákupu 
jsme vyrazily zpět do tábora. Po cestě jsme 
jedly maliny a těšily se z vítězství. Ale ceny 
dostal každý, takže mi připadá že vyhráli 
všichni. Když jsme dorazily do tábora dostaly 

jsme sváču. Pak se hrál Melounář, vyhrály to Ží-
žaly, ale půlku melounu daly táboru. Pak byly 
hlídky a šlo se spát. 
 
(PÁJA) 
Dnes je pátek a to znamená, 
že za 2 dny jedeme domů. A 
protože vždycky začínám bu-
díčkem tak dnes začnu snída-
ní. Na snídani byl chleba 
s máslem a vajíčkem. Ale stej-
ně řeknu něco o budíčku. Bu-
díček byl v 7:00, ale všichni 
vylezli až 7:36, protože pršelo 
a nikomu se ze stanu nechtě-
lo. Potom byl nástup a na tom nástupu jsme volali Ju-
dy, protože si plnila 3 orlí pera. Potom jsme byli celou 
dobu v hangáru.  Na oběd byla polévka a olupsije 
s mlékem. Po obědě jsme šli zase do hangáru a 
všichni jsme se těšili až budem doma, protože budem 
mít doma žranicu. Potom byla v 13:00 závěrečná eta-
povka. To jsme měli jít do jakési jeskyně a zase zpát-
ky do druhého tábora. A potom je to jasné, že zase 
zpátky do našeho tábora. Potom bylo vyhodnocení 
etapovky.4. místo světlušky a vlčata 3. žížaly 2. šneci 
1. žaby. Potom jsme měli asi půl hodiny čas na přes-
lečení. Potom byla svačina a potom Melounář. Vyhrá-
ly to žížaly a cena za první místo byl meloun. Potom 
jsme šli spát. 
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14.den tábora– pátek 18.července 2003 



(ZUB) 
…..večerní rada v pátek. 
Sedíme u táborového 
kruhu. My vůdcové a 
rádci. “Zítra nás čeká 
kompletní likvidování tá-
bora, ze soboty na nedě-
lu spíme už pod plachtů. 
Proto si beru vůdce dne abych na to jak 
se patří dohlížel“ To říkal Radek. No a já 
abych tam neseděl jak suchá huba, tak 
jsem se přidal. “Abych vás upozornil, zít-
ra se celý den maká, to já enom abyste 
věděli, že budu pěkná sviňa a nenechám 
vás vydechnout.“ A tak se taky stalo…. 
Ráno začlo pěkně, slunko lézlo ven a 
všechno probíhalo jako obvykle. Roz-
cvička, hygiena, snídaně, kontrola stanů, 
nástup. Po nástupu další, ale pracovní. 
Všichni nastoupili v pracovním a jejich 
oči hořely dychtivostí po práci (no, asi 
tak 5 –ti lidem.)Bylo potřeba udělat tyto 
věci.V první řadě jsme si měli sbalit věci 
na což jsme měli asi 1 hodinu. Trošku se 
to protáhlo, ale nic to neubralo na pra-
covním tempu. Protože jsme kola naklá-
dali už v 6:45, aby Dazul s ogarama 
hned vyjeli, bylo potřeba pomalu rozeš-
rubovávat podsady, aby byly připraveny, 

až Dazul dorazí. Stíhalo se to v pohodě, do-
jeli až na oběd. Mezitím se ale nelenilo. Mu-
seli jsme rozebírat všechny poličky. Použi-
telné uložit spolu s roštama pod konstrukci 
zásobovo-nářadního přístřešku a nepouži-
telné ha hromadu k potní chýši.“Cha cha , to 
dneska zakotlíme“ To uklízení jsme dodělá-
vali už v době oběda,ale zas to bylo hotové. 
Polední klid jsme si protáhli o půl hodiny. To 
byla pohoda. Všichni spali na rozprostře-
ných celtách, hráli karty nebo tak něco. Já 
sám jsem si snad za celý tábor víc nevy-
chutnal ten klid jak teď. V obležení děvčat 
jsme stlačili jedno celé salko a pak se roz-
táhli na 2 celty a spali jak mimča ve všech 
možných i nemožných zkrouceninách, které 
by se daly nazvat spací polohy….půl třetí 
konec klidu. „Hej děcka vstáváme, vstává-
me. Dneska sa to musí dodělať, máme ještě 
práce jak na kostele“. Samozřejmě, že se 
nikomu nechce. Dazul měl už připravené 
auto a my jsme do něho lifrovali podsady. 
Odvézt jsme je zmákli na 2x. Šest nás zů-
stalo tam a pěkně jsme je uložili a pak při-
kryli plachtů a zatížili kamenama. Ještě než 
jsme odjeli tak nám „krakonoš“ zahrál pár 
skvělých písniček ze svého repertoáru. Pro 
mě je to Pan muzikant. Na tábořišti se mezi-
tím neflákali. Sdělávaly se  plachty se všeho 
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15.den tábora– sobota 19.července 2003 
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z čeho se sdělat daly. Umývaly se, čistily 
a sušily. Rozebraly se sušáky a tyče na 
odpalbal a to už se blížil večer. Únava 
se hromadila ve všech. Už jsem je neho-
nil. Seznam prací se zůžil na minimum. 
Nachystat si spaní, zakotlit na saunu. 
Ještě jsme museli odnosit dřevo od tá-
borového kruhu. Zbyl tam pouze slav-
nostní oheň a pár polen na přiložení. Na 
tábořišti zbyl pouze stožár s vlajkou, týp-
ko a špalek  s frňákovníkem, který vybí-
zel k odnesení,  ale asi by to nikdo z nás 
nedokázal. Do nástupu jsem se honil se 
Zdendou  a šermovali jsme se. Já jsem 
si musel dát jméno, tak jsem byl Obivan 
Kenobi z Hvězdných válek. On byl ně-
kdo, ale nevím kdo. Házel na mě ohnivé 
koule a rostly z něho ostny. Po nástupu 
jsme zůstali v krojích a šli hned zased-
nout k táborovému kruhu. Byl to slav-
nostní ukončovací oheň tábora. Kdo 
chtěl pronesl pár vážných i nevážných 

slov. Vyhodnocovali se Vanaři, Bobříci, Tři 
Orlí pera a Koně. Očko dostal diplom „
pracant tábora“ což bylo myšleno smrtelně 
vážně a ne ironicky. Příjemně překvapil. 
Rozdávaly se lipové lístky. Zkrátka byl to ve-
čer plný pocitů a emocí. Než bylo initipi 
(potní chýše = sauna) tak se hrálo. V potní 
chýši jsem byl pouze 1x za tábor, ale stála 
za to. Myslím,že splnila pocit očištění. Ale 
jak u koho, protože s Vojtů to nějak zamáva-
lo a plesknul sebů do toho bahníčka na bře-
hu. Pro něho to bylo spíš zablácení. Všeci 
jsme sa řezali smíchy, protože měl blato až 
za ušama. Co po takovém pocení může 
následovat. Spánek. Většina si ustlala „pod 
smrčkama“jak říkajů chlapci. Kdo tam byl 
ví jaké ty „smrčky“ jsou. Někteří spali 
v týpku a já, Kecka a Kikina jsme spali ta-
kej pod smrčkem, ale pot tým u týpka. Spa-
pali jsme ulitou plechovku dobroty, vypili 
ešák čaju, splkli pár přátelských slov a 
spinkali až do rána. 
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(DAZUL) 
Poslední den tábora. Poslední posezení 
na molu u potní chýše, poslední pohled 
na raky v Odře, poslední dotek kůry smr-
ků u kuchyně, ještě naposledy projít po-
dél týpka, ještě se dotknout golema,…. 
Všechno podstatné jsme stihli včera, 
takže dnešní dopoledne je takové líné a 
trochu melancholické. 

Ani se mi nechce věřit, že naše tábořiště 
uvidím zase možná až za rok.  
Bágly na záda a směr nádraží v Budišově 
nad Budišovkou. Ale nešlape se celá cesta, 
lachimácké IVECO, v tuto chvíli přejmeno-
vané na dobytčák,  pojme najednou všech-
ny putující a usnadňuje jim cestu k vlaku.  
Na nádraží v Jablůnce velké vítání s rodiči i 
loučení s ostatními táborovými druhy. 

16.den tábora– neděle 20.července 2003 

(PÁJA) 
Dnes je sobota, 15. den tábora, takže se dneska uklízí celý tábor, proto-
že zítra jedeme domů. Budíček byl v 7:00, protože není neděle, ale stej-
ně všichni stanuli až 7:30  a někteří jako třeba Očka stanuli až v 8:00. Na 
snídani byl rohlík s paštikou. Potom jsme uklízeli stany. Nejdřív jsme od-
dělali celty a potom podsady. Potom jsme  zbytečné desky a kůly nosili 
k sauně na spálení.Pracovali jsme až do oběda. Na oběd byla polévka a 
těstoviny na sladko. Potom byl odpolední klid. V odpoledním klidu mohli 
to co chtěli jít do vody. A ti co nechtěli mohli dělat to co chtěli. 
V odpoledním klidu jsme se dívali na kameře co se natočilo. Potom se 
nakládaly podsady do auta a odvážely se k Maruš. To co ty podsady vy-
kládali se vrátili asi za 30 min. Potom jsme naložili zbytek podsad a jelo se zase zpátky. Po-
tom byl večerní nástup, po kterém byla dražba. A po dražbě byl ukončovací oheň. Na ohni 
se zpívaly písničky, rozdaly se lipové lístky. Pro mě to byl už 10 tábor. Po ohni jsme šli spát. 



(JITMELKA) 
Byla jsem požádána o článek do Šestáku. Prý, ať napíšu nějaké 
postřehy z tábora Šestky. No jasně, byla jsem host, řádně ubyto-
vaný a nakrmený, tak to se to bude psát. Hned v příštím okamži-
ku mi došlo, že nejspíš dostojím žádosti, abych nikoho a nic ne-
šetřila. Obecně se ale doporučuje nešetřit chválou a také chválou 
začít, aby byl příjemce pozitivně naladěn a i sebevětší kritiku přijí-
mal s lehkým úsměvem ve tváři.  
Dámy a pánové, sestry a bratři, vaše tábořiště mi vzalo dech. A 
to hned poté, co jsem je v celé kráse spatřila. Po ránu to se mnou 
bývá těžké, mám pomalé rozjezdy, ale tohle nešlo přehlédnout ani mýma sotva 
probuzenýma očima. No vážně, tak chytře, prakticky a přehledně uspořádaný tá-
bor jsem už dlouho neviděla. V duchu jsem obdivovala táborové stavby, kterých 
jsme v Ještěrkách nikdy nebyly schopny. Ta koedukace má zřejmě co si do sebe.  
Mému oku lahodil také pořádek, na který jsem u vás na každém kroku narážela. 
Sama jsem na uklízení marná, a tak oceňuji, když jiní dokážou, co já ne.  
Přivítala jsem, že jsem se mohla nenásilně zapojit do života tábora. Dokonce ani 
z kuchyně mě nevyháněli a já v sobě opět objevila skryté nadšení pro vaření dru-
hým.  
Jak sleduji, technické záležitosti lze posoudit velmi snadno, o těch vztahových se 
to tak samozřejmě říci nedá. Tam už jde opravdu o pocity, dojmy a domněnky. 
Během dvou dní, jednoho večera a jednoho rána člověk cosi vycítí, ale určitě na 
sto procent nepozná. 
Napadala mě řada otázek a občas jsem se snažila sama si na ně odpovědět ne-
bo hledat srovnání se svými vlastními zkušenostmi. 
Proč Ještěrky (už za mého vedení) nevyužívaly starší členky alespoň na tábory? 
Vždyť to funguje v tolika oddílech! Třeba u vás v Šestce. Stačí týden a těm, co 
jsou hlavní šéfové se trochu usnadní práce. 
Nevede věkově rozptýlený oddíl společný pro holky a kluky k větší rivalitě? Snaži-
la jsem se vzpomenout, jestli jsem u nás někdy slyšela od nějaké družinky, tak 
tvrdě a naplno: „Všechno si necháme my, oni by nám taky nenechali nic.“ Věřte, 
že mi bylo smutno zejména při krájení vítězného melounu. Původně to byl dárek 
pro Dazula. A víte proč tak velký? Protože jsem věděla, že se bude chtít s vámi 

Jak náš tábor viděli zvenčí 
Jednou z mnoha zvláštností letošního 
tábora byl a poměrně velká „
návštěvnost“ tábora. Doposud nikdy 
nebylo na táboře na více než jeden den 
tolik vítaných návštěv. Je-li někdo na 
táboře alespoň jednu noc, určitě po-
střehne spoustu drobností, které ti stálí 
účastníci tábora bez povšimnutí míjí, 
protože si jich nedokáží všimnout. Pro-
to byla většina těchto hostů oslovena 
prosbou, aby se pokusili své postřehy a 

dojmy vtěsnat do několika řádek, aby-
chom si mohli udělat představu o tom, 
jak náš tábor vypadá při pohledu 
zvenčí. Zvláště za zprostředkování  
věcí negativních jsme vděční. Dobří 
přátelé si dokáží sdělit i méně příjem-
né věci. Dobří přátelé ví, že tím pomo-
hou mnohem víc než pochlebováním 
a medovými řečmi.  
Je jenom na nás, budeme-li chtít se 
nad postřehy zvenčí zamyslet či ne. 
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rozdělit. Vždyť jste na něj ani letos nezapomněli v den jeho narozenin. Vítězná 
družinka Melounáře nejdřív hodlala spořádat celých 10 kg a jen stěží se dala pře-
mluvit na půlku. A pak potají, těm co vydrželi čekat jak hyeny, podstrkovala pře-
bytky.  
Bylo mi líto skepse vlčat, když před některou z etap pronesli: „To je jedno, stejně 
budem poslední“. Asi taky daň za malý smíšený oddíl.  
A pak jsem se v duchu ptala, proč je na poslední etapu nedoprovázeli ti, co jsou 
s nimi po celý rok. Neměli by je snad právě oni podpořit? Nebo to je nepodstatná 
poslední etapa, na které budou stejně poslední? Odpověď je pravděpodobně jed-
noduchá – přece ji právě tihle připravovali. Ale stejně mi to vrtá hlavou… 
Když už jsem u těch mladších. Přemýšlíte, kde si berou vzory pro své chování? 
Dovolte mi malou odbočku. Myslím si, že je hodně těžké rozhodnout se pro vý-
chovu dětí, hlavně těch cizích. V pravidelných intervalech se mi vrací útržky 
z přednášky V. Břicháčka „Pokora vychovatele“. Slyšela jsem ji snad třikrát a 
vzpomněla si na ni nesčetněkrát. Předstupovat před děti s pokorou ne silou je pro 
mě nejvyšší a zároveň nejzáhadnější metou. Je mnohem jednodušší přikázat než 
požádat, potrestat než pochválit, mračit se než usmívat (zvlášť při únavě). A na 
takovém táboře, jaký je váš, mi to připadá mnohem obtížnější. Přece i nejmladší 
skaut se stává vzorem pro téměř stejně staré vlče.  
Asi se nedá úplně všechno vměstnat do deseti bodů skautského zákona. Jsou 
však jakási obecně platná morální pravidla. Pokud někomu ublížím, byť neúmysl-
ně, je slušné přesvědčit se, co se stalo, podívat se do očí a omluvit se. V mém 
věku už neberu jako omluvu oznámení „To nepatřilo tobě, ale těm druhým“. 
Zvlášť pokud je dotyčnému, domnívám se, více než 15 let.  
 
Nemám patent na rozum a z vlastní zkušenosti vím, jak je obtížné vést oddíl 
k obrazu svému (navíc když je nás takových ve vedení více). Byla jsem požádá-
na o článek, napsala věci, o kterých jsem uvažovala tam u řeky Odry. Neznám 
pozadí mnohých událostí, neznám Šestku jako oddíl. Vše, co jsem zmínila, byly 
věci, které se mě určitým způsobem dotkly během mého krátkého pobytu.  
Děkuji, že jste mi umožnili přijet a zažít pár dní opravdového odpočinku. Přála 
bych všem, kteří věnují obrovskou část volného času vedení oddílu, aby jednou 
měli možnost přijet na pár dní na tábor jako nenároční hosté a pozorovatelé. 
Myslím, že já už mám jiné oči. Kromě toho si uvědomuji rozdíl mezi táborem 
s dětma, které znám a vím, co od nich můžu čekat a táborem s dětma, které se 
vykuleně seznamují první den na tzv. komerčním táboře.  
S přáním dlouhého trvání Šestce se loučí Jitmelka 

Pohled farářovým kukátkem na tábor kateřinické Šestky. 
(Pavel) 
Tím kukátkem míním zpětné zrcátko, které má každý řidič u své-
ho vozidla. A tím zpětným zrcátkem je v našem nitru reflexe, ja-
kýsi hodnotící pohled dozadu, když bilancujeme uplynulou sezó-
nu, uplynulý školní rok, fotbalový šampionát nebo hokejové mis-
trovství světa.  
Nuže, takovým zpětným zrcátkem se chci podívat na skautský 
tábor kateřinické Šestky, kde jsem mohl týden nasávat atmosféru táborového 
chodu. Tím kukátkem vidím věci velmi dobré, které potěší a pohladí lidskou duši. 
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Tím kukátkem vidím také věci, které jsou smutnější, ale patří ke každé větší akci, 
takže nám nemohou zakalit pocit společně prožitých dnů. 
Sedím ve svém autě a vidím nejprve věci příjemné a milé. Nastavené zrcátko 
mého vozidla mi ukazuje, kterak se časy mění a je to jenom dobře. Na kraji libav-
ským hvozdů je několik táborů. Všechny se linou po okraji řeky Odry, všechny 
jsou ve vojenském prostoru, který byl za totalitního režimu zapovězeným místem 
pro všechny. Nyní se v tomto prostoru odehrávají skautské tábory, tedy tábory or-
ganizace, která za bolševika měla rovněž zapovězenou činnost. Jaký paradox! 
Boží mlýny melou pomalu, ale přece.  
Příroda libavských lesů a luhů je ještě nezničená. Raci v potoce, čistý vzduch, 
krásná zeleň. Co k tomu dodat, v takovém prostředí je radost pobývat, vůdci od-
dílu měli šťastnou ruku při výběru místa letního tábora. Ono výběr místa pro  zdar 
celé akce je velmi důležitá věc. Dobré místo, tj. místo, které je strategicky dobře 
položené, kde se lidi cítí dobře, kde je vše přehledně uspořádáno, je prvním uhel-
ným kamenem pro úspěch tábora.  
Potěšilo mě také, že se na junáckém táboře pěstuje úcta k symbolice. Vztyčování 
státní vlajky a umně z kamenů a mechu udělaná symbolika uprostřed tábora, je 
ve světě zneucťování symbolů a státních znaků, věc, která stojí za povšimnutí a 
pochvalu. Všimnul jsme si ještě jedné symboliky. A to symboliky kruhu, ve tvaru 
kola byl totiž vybudován celý tábor. To je velká věc, kruh není totiž konfrontační, 
má velkou obrannou a ochranou funkci, když jsme v kruhu, tak si všichni můžeme 
podat ruku a tvoříme jeden celek.  
V ostrých barvách zpětného zrcátka vidím lidské nadšení pro věc, skauti plní bob-
říky mlčení, hladu a odvahy. Jedni chodí nadšeně pro dřevo, druzí řežou špalky 
na oheň, dámu a kuželky, jiní ochotně pomáhají při přípravě snídaně, oběda a 
večeře. 
Nadšení jde vidět i při táborových hrách či sportovních kláních. Fotbal na nerov-
ném terénu není problém, baseball s tenisovým míčkem eskaluje velký zájem 
všech, včetně vlčat, světlušek i šneků. Odpaly míčků si v ničem nezadají s umění 
předních amerických baseballových profi týmů. 
Zpětné zrcátko mi také ukazuje herecké umění mnohých členů skautského oddí-
lů. Napodobování emocí bylo bravurně zvládnuto všemi. Vrcholem prvního týdne 
bylo divadelní představení všech skupin. Biblický příběh o marnotratném synu se 
dočkal i svého nového nastudování, které bychom mohli jednoznačně zařadit do 
žánru komedie. Smáli jsme se všichni, téměř hodinové divadelní představení při-
neslo vše, co lze od divadla očekávat. 
Dívám-li se dál, vidím nezištnou práci vedení tábora, opravdovou snahu věnovat 
se dětským duším bez rozdílu věku a pohlaví. Koedukovaný tábor, tedy tábor 
smíšený, obohacuje o barvy a chutě, tak asi jako, když se do kornoutku poma-
loučku line karamelová zmrzlina společně s malinovou. Chlapecké oddíly se sna-
ží chovat více gentlemansky, třeba tím, že v poledním klidu házejí dívky do stu-
dené vody. Dívčí oddíly se pak chtějí rovněž vyrovnat těm chlapeckým, a při sou-
těžích jsou mnohem surovější a zákeřnější než chlapci. 
V mém pomyslném zpětném zrcátku jsou však k vidění i věci, které kazí pomysl-
nou duhu nad táborovým ohněm kateřinické šestky. Vedle velkého nadšení pro 
sportování a dovádění všeho druhu, chybí v oddílu větší chuť po vědění a dopl-
ňování si znalostí. Akční povaha tábora zřejmě nedovoluje příliš prostor pro od-
povědi na otázky: Proč tu vlastně jsme? Jaký smysl mají táborové hry? Kam 
směřujeme? Co nám dá junák do života? Inu, prostor k přemýšlení u táborového 
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Bohouš, Olomouc 
Dovolím si spojit několik střípků z návštěvy letošní  i předloňské.  První  vzpomín-
ka, rok 2001: kluci z naší  olomoucké Dvacítky mi hlásí, že tentokrát budou mít na 
táboře sousedy, prý nějaký oddíl ze Vsetína. Mají jet na tu hrbatou louku mezi 
Odrou a starým náhonem, kterou jsme dostali původně  přidělenou v roce 98 a 
odkud jsme se ještě před začátkem tábora přesunuli po prvním větším dešti, kdy 
se část louky ocitla pod vodou. Jsem zvědav, kdo to bude... 
Vzpomínka druhá, rok 2001: je to tábor kateřinických skautů, vede ho mediálně 
proslulý  (myšleno ve skautských médiích) Dazul,  prý  se mohu zastavit na kus 
řeči. Trochu ostýchavě  vcházím a jsem srdečně  přivítán, nakonec si povídáme 
až do pozdního večera, takže taktak stíhám poslední vlak do Olomouce, na který 
mě až do Domašova Dazul ochotně a rychle veze.  
Vzpomínka třetí, letošní. Zase vidím známé klasické jehlany a už se těším na ná-
vštěvu. A ještě víc se pak těším na mezi táborovou bojovku. Je skvělá, v prvním 
kole bereme štít a vítězíme, ve druhém prohráváme jen na počet životů, ale hlav-
ně jsem si zase po pár letech skvěle zahrál. Že občas někdo v zápalu hry na 
obou stranách trochu podváděl, je normální. Co mě trochu mrzelo (když prý mám 
přidat i nějakou kritiku): čísla napsaná  světle modrou tenkou fixou. Nebylo to nic 
proti pravidlům, možná to byla jen špatná  domluva organizátorů  nebo jiná barva 
nebyla k dispozici, ale přece jen... 
Vzpomnka  čtvrtá: na tábor se přijde podívat i skautka, která pro nemoc nemohla 
jet - drobnost, ale bude to asi dobrý  oddíl a dobrý tábor. Vzpomínka poslední: s 
obdivem sleduji, jak si valašská  pohostinnost postupně  získává i původně ne-
přátelsky naladěnou hlídku vojenské policie,  takže se nakonec podepsali i do 
kroniky...  
Byl jsem u vás jen chvíli, ale zdá se mi, že jste měli fakt dobrej tábor! 

Exod 
Co napsat? Byl jsem na táboře Šestky příliš krátce na to, abych mohl být objektiv-
ní, takže mohu psát jen o pocitech. Ty nejsilnější byly pocit opravdové soudržnos-
ti, kdy ti "malí"  se obrací k těm "velkým" s důvěrou a ti "velcí" je dokážou podržet, 
pomoci, poradit jim,  ale i dát jim pořádný sprdunk, jestliže je to potřeba. Pocit 
"přítomnosti" skautského ducha,  jenž vyvrcholil při večerním slibu. Pocit harmo-
nie, čistoty. Dazule, vždyť víš, že o pocitech se chlapovi špatně píše. Prostě líbilo 
se mi u vás, a moc. 
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ohně, který byl nevyužit. 
V zrcátku svého auta vidím na sedadle rozložený táborový zpěvník. Obsahuje po-
měrně hodně písniček. Těšil jsem se, že se naučím některé z nich. Těšil jsme se 
rovněž na společné zpěv, na zpěv, který utužuje lidský kolektiv a dává zapome-
nou na předešlé konflikty. Nic z toho se však neuskutečnilo, a je to myslím velká 
ztráta. Skauty jsme kromě ranní krátké písničky při vztyčování vlajky neslyšel vů-
bec zpívat. Opravdu velká škoda! 
Nuže, tolik věcí jsem viděl ve svém zpětném pohledu na tábor kateřinické šestky. 
Nechť si každý z účastníku tábora také sedne do svého pomyslného auta a podí-
vá se do svého zrcátka. Přeji ničím nerušenou zábavu a klid.   



Co nám řekla anketa? 
Poprvé v historii oddílu jsme odzkoušeli na 
konci tábora anketu - dotazník, kde měl 
každý možnost se jasně vyjádřit ke spous-
tě věcí související s letošním táborem. Bylo 
odevzdáno přesně 35 anketních lístků a 
poměrně rozsáhlá analýza odpovědí bude 
vedení oddílu sloužit i k přípravě tábora 
2004. 
 
Nejprve malý rozbor toho, kdo se vlastně 
na hlasování podílel: 

od 1 do 5 - jednička nejlepší, pětka nej-
horší: 
 
Samotné místo, kde se konal  tábor zís-
kalo známku 1,15 přičemž nejpřísněji 
známkovaly světlušky - 1,5. 
 
Letošní Etapová hra „Lovci kožišin“ zís-
kala známku  1,56 a nejkritičtější k ní 
byli samotní činovníci - 2,75. Zato svět-
lušky ji hodnotily nejlépe - čistá 1. 
 
Každý měl ohodnotit svůj pocit z toho, 
jak se jemu osobně vedení tábora vě-
novalo.  To bylo ohodnoceno známkou 
1,36 (nejpřísněji sami sebe hodnotili či-
novníci a rangers - shodně 2). 
 
Letošnímu táboru byla udělena celková 
známka 1,27 Přičemž nejpřísněji hod-
notili činovníci - 2 a rangers - 1,6). 
 
Známkování jednotlivých činovníků bylo 
asi nejchoulostivější záležitostí a hrálo 
v něm roli spousta faktorů - každý ze 
známkovaných si to analyzuje samo-
statně. Snad jen pro ty nejzvědavější - 
nejlépe dopadl kupodivu vůdce oddílu 
Radek - 1,10 (nejpřísněji jej známkovali 
činovníci - 1,67 a nejlépe všechny dívčí 
kategorie - 1,00). Za Radkem se umístil 
Dazul - 1,20 (nejkritičtější  rangers a či-
novnice - 2 , nejlépe chlapecké katego-
rie). Trojici nejúspěšněji známkovaných 
uzavírá Kikina - 1,23 (nejpřísněji znám-
kovaly č inovnice, nej lépe vlča-
ta+světlušky+skauti - 1). Jeden z důle-
žitých faktorů, který jistě známkování 
ovlivnil, byla délka účasti dotyčných na 
táboře (na prvních třech místech se 
umístili ti, kteří absolvovali tábor od sa-
mého začátku a setrvali až do konce). 
 
Pro změnu místa konání tábora se vy-

vráceno dotazníků 35 % podíl 
vlče 8 23% 
světluška 2 6% 
skaut 7 20% 
skautka 6 17% 
rover 0 0% 
rangers 5 14% 
činovník 4 11% 
činovnice 3 9% 

Jedna ze zajímavostí (jak z tabulky vy-
plývá) je, že se nikdo s kluků roverské-
ho věku neidentifikoval jako rover - 
identifikovali se jako skauti nebo činov-
níci. Jistě velmi zajímavý poznatek pro 
RS Wakpalan. 
 
Poměrně zajímavý je i relativně vysoký 
počet dospělých činovníků na táboře - 
20% (i když zhruba jenom polovina jich 
byla po celou dobu tábora). 
 
Po dlouhé době převážili na táboře klu-
ci nad holkama. 
 
Jistě nikoho nepřekvapí, že každá sku-
pina odpovídala na položené otázky ji-
nak. Odpovědi se lišily věkem i pohla-
vím. 
 
Nyní několik známkovacích výsledků - 
známkovalo se jako ve škole - stupnice 



slovilo 23%, většina 77% by tábor uspo-
řádala i příští rok na stejném místě. 
 
Délka puťáku vyhovuje většině zúčastně-
ných (1 by ji dokonce prodloužil). Obdobné 
je to i s délkou stálého tábora. Šestnáctiden-
ní tábor vyhovuje asi 80%. Zbylých 20% by 
délku tábora prodloužilo (proč ne, první 
skautské tábory trvaly běžně 2 měsíce!!!) . 
 
Další ze zajímavých výsledků je, že 66% 
dotázaných by se zdálo ustanovení samo-
statné družiny starších (ve které by byli  
všichni mimo vůdce oddílu a jeho tří zástup-
ců), která by měla normální službu, hlídky,
… 33% se to zdá zbytečné.  
 
Program tábora vyhovoval 77%, náročný byl 
pro 6% a nenáročným se zdál 17% účastní-
ků. 
 
Přesně 4 účastníci zaregistrovali na našem 
táboře účast Pišty, který sice přijet měl, ale 
na náš tábor bohužel vůbec nedorazil! 
 
Společné aktivity s táborem olomouckých 
skautů se velmi líbily 31 účastníkům, 3 ne-

vadily a 1 se nelíbily. 
 
„minulý rok jsem na tábor nejel, mys-
lel jsem že prázdniny budou delší a 
lepší, ale bylo to naopak. Tady v té 
partě se mi líbí a rád bych se jí ne-
vzdal“ 
 
„strašně mooc děkuju vůdcům a 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na ztvárnění programu tábo-
ra….“ 
 
„supr windourfing, pálava, hry, počasí, 
přístup některých vedoucích Radek, 
Dazul, Anita, Brumla“ 
 
„plno vymakaných věcí a her - šachy, 
kuželky, houpačky, sítě - že jste nás ne-
nutili do různých dlouhých tůr“ 
 
„líbil se mi celý tábor - nejvíc hry s Olo-
moucí a konečná etapovka“ 
 
„to, že se projevují ti, na kterých to není 
celý rok vidět“ 



Na vydání ŠESTÁKU č.38 se podíleli: 
Pája, Dazul, Kikina, Radek, Kecka, Slu-
níčko, Chytrý,  Medvěd, Hlad, Bára, Judy, 
Janina, Čeči,  Zub, Jitmelka, Pavel Š., Bo-
houš, Exod,  Brumla, LACHIM spol.s r.o. 

tento výtisk je určen pro:  

 
podpis rodičů: 

ARCHIV ŠESTÁKU MŮŽEŠ NAJÍT NA ODDÍLOVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH HTTP://SESTKA.SKAUTI.CZ 

Na táboře měl premiéru nový 
oddílový zpěvník, který obsahu-
je všechny písničky vydané v 
oddílovém roce 2002-2003 v 
Šestáku + 10 křesťanských písní 

dle výběru bratra Pavla Šebesty. 
První polovina písní je k dispozici i na 
speciálním CD - k mání za čisté CD. 
 
Z celého tábora se podařilo pořídit na-
ším digitálním fotoaparátem skoro 
4.000 fotografií - jsou každému do-
stupné na CD (prohlížení na počítači a 
pro pořízení fotografií ve fotolabech) 
nebo na  VideoCD (pro prohlížení na 
stolních DVD přehravačích - doplněno 
písničkami z oddílového zpěvníku).  
Kopie se pořizuje zdarma, výměnou 
za čisté CD. 
 
K tomuto ŠESTÁKU přikládáme do-
tazník pro rodiče s prosbou o jeho 
vyplnění. Rádi bychom dále vylep-
šovali činnost oddílu a reagovali i 
na podněty rodičů. Moc prosíme o 
navrácení dotazníku do rukou vůd-
ců (Radek, Kikina, Zub, Dazul) bě-
hem první poloviny září, tak aby-
chom dokázali dotazník vyhodnotit 
a seznámit s ním rodiče a další příz-
nivce oddílu na víkendovém setkání 
na Bařince koncem září. 

Z letošního tábora se podařilo (i přes 
nepřízeň osudu  - Dazulova kamera de-
finitivně skonala) díky pomoci ZŚ Kate-
řinice  a paní ředitelky Marcely Králíko-
vé, pořídit asi 3 hodiny videozáznamu. 
Je archivován na oddílové videokazetě 
číslo 32. K zapůjčení v klubovně nebo 
možno zdarma okopírovat - výměnou 
za čistou videokazetu VHS.  
 
Pro celoroční oddílovou hru LOVCI KO-
ŽIŠIN bylo vydáno přesně 30 samole-
picích kartiček s kresbami Zdeňka Buri-
ana - jsou přetisknuty v tomto vydání 
ŠESTÁKU. 
 
Náš oddíl opět v TV! Po šotu v regio-
nálním zpravodajství o Parawesterniá-
da, jsme se objevili v TV znovu - asi mi-
nutovým šotem z našeho tábora ve 
VVP Libavá. Mohli jsme tak veřejně po-
děkovat armádě ČŘ za to, že nás ne-
chá tábořit ve VVP. Ke shlédnutí na od-
dílové videokazetě č.32. 
 
Konečně se nám podařilo v rámci tábo-
rového rozpočtu koupit 3 turistické sta-
ny (tmavě zelené kopule) značky Ju-
rek - v celkové ceně cca 14.000,-. Do 
konce roku bychom rádi pořídili další 3 
stany ve verzi pro zimní táboření 
(cílový stav je 10 stanů) - tak bude 
každá družina vybavena a při speciel-
ních výpravách a srazech. Nebudeme 
odkázání na dobrou vůli ostatních od-
dílů střediska od kterých jsme si pro 

Zveme všechny rodiče a příznivce 
oddílu na 5.opékání na Bařince, kte-
ré se bude konat o víkendu 27.-28.
září 2003. Sraz v 10:30 na Bařince 
(kde nezná cestu či potřebuje další 
informace, nechť se informuje u něko-
ho z vůdců oddílu). Těšíme se, že se 
na této tradiční akci setkáme. 
Radek Pořízka - Pinčl (vůdce oddílu) 


