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Narozeniny 
v červnu a červenci

Leňa – 8.6.1996, Janina – 9.6.1980,
Obelix – 25.6.1999, Vincek – 28.6.1999

Dita – 2.7.1992, Vápno (Denis) – 7.7.1991,
Vendy – 27.7.1998

Organizace HELP byla trochu narušena ne-
předvídanou událostí - některé oddíly, nechtě-
ně „zavirovaly“ nejen svůj, ale i střediskový web 
na kterém jsou všechny informace o HELPu. 

Fanta odmaturoval - za 8.  Gabča odmaturova-
la za 8. Blahopřejeme :-) Po vydání tohoto čísla 
ŠESTÁKU se k maturitě chystá Radek - přejeme 
hodně štěstí :-)

Rok sa s rokem sešel a Parawesterniáda - Rytíř-
ský den je zas za nama. Chcu poděkovat každé-
mu, kdo pomohl třeba enom maličkosťů. Byla 
to dřina, ale zvládli jsme to. Ještě jednou díky 
- jste skvělí. Dita.

V magazínu SKAUTSKÝ SVĚT (květen-červen 
2009) je na straně č.6 na cca 1/3 stránky ba-
revná fotografie z ObRoku. Není na ni zvláštní  
to, že na ní dominují 2 členové ŠESTKY - Citlivka 
a Pavuk, ale to, že oba dva PRACUJÍ !!!  Fotku i s 
doprovodným textem přikládáme :-) 

Stejně jako loni se i letos na poprázdninový čas 
plánuje několikadenní putování na koních. 
Detailní informace budou zveřejněny v příštím 
ŠESTÁKU.

Oddílová         Rada
Družinová výprava ŠNEKŮ prý byla skvělá - re-
portáž z výpravy je na 19. straně tohoto čísla 
ŠESTÁKU. Komerční „zábava“ - militaristicky la-
děná laser show, byla motivována heslem „za-
bij a zvítězíš“. Naše nekomerční megaakce HELP 
je motivována heslem „zachraň a zvítězíš“. Jako 
skauti na tom sice nevyděláme, ale  „ ... vo tom 
to je ... :-)“

Nikdo z ŠESTKY pro letošek nevyužil nabízenou 
dotaci ze střediska (až 50% včetně dopravy) na 
prázdninové vzdělávací (i zážitkové) kursy - vůd-
covské, čekatelské, lesní školy, .... Tak snad příští 
rok. Je zapotřebí si vybrat už v prosinci, aby byla 
jistota, že bude přihláška přijata.
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Aforismus je literární útvar, který hodně říká málo slovy. Opak nazýváme románem. - Milan Růžička-

Kronika HAVRAŇAT

(neděle 1.září 1946) Dnešní neděli věnovali jsme 
zábavě dětí, neorganizovaných v Junáku. Hráli 
jsme pro ně loutkové divadélko. Přišla vlčata, 
a s nimi mnoho dětí. Velmi se jim to líbilo. Těší 
se na další představení. 
A vlčata zase nějak 
zpestřenou neděli.

(10.září 1946) Nyní 
nám, vlčatům a 
junákům, nastala 
opět škola. V této době, 
zaměstnáni ještě 
počátečními školními 
prácemi, sice náš oddíl se nerozjel ještě 
naplno, ale bratři vedouví vlčat spolu s rádci 
zhotovují si program příštích schůzek, výletů, 
vycházek..... Vlčata si stále opatřují kroje, shánějí 
různé věci a rozdělují se pomalu do šestek. Však 
již brzy pojedeme normálním tempem!

(22.září 1946) Na tutu sobotu připravený 
podnik se dobře vydařil. Ratibořská i Jablunecká 
vlčata se sešla v sobotu, aby mohla slavnostně 
zahájit své nové období. Br. oddílový vůdce Ota 
tuto slavnost opravdu pečlivě připravil. Šli jsme 
k připravenému již táborovému ohni ,,na Bordě“. 
Po zapálení ohně br. Ota všechna vlčata uvítal. 
Pak jim vyprávěl úryvek s Kipplingovy „Knihy 
džunglí“ . Všem se povídka velmi líbila. Pak jsme 
zpívali, vyprávěli a pod. Potom po zpěvu písně: 
„Dobrú noc“ jsme se radostně rozešli domů. 
Zúčastnilo se hodně vlčat v krojích. 

(15.října 1946) Vlčata ratibořská dokončila 
nedávno své rozdělení do šestek. Je to asi takové: 
1.ŠESTKA = KAMZÍCI = Pilčík Jenda – šestník, Pilčík 
Pepík – podš., Josef Juráň. Vede bratr Kubíček. 
Chlapci 6-8 let.
2.ŠESTKA = OSTŘÍŽI = Jar. Válek, Jan Horák, Kar. Lokaj, 
Karel Uhřík. Vede bratr Baroň. Chlapci 8-10 let.

Třetí pokračování opisu dochované kroniky “VLČATA ČSR, družina “HAVRAŇAT” z Ratiboře. Členy 
ratibořského oddílu  bylo i několik chlapců z Kateřinic.

3.ŠESTKA = JELENI = Ondra š., Kovář podš., Jar. 
Pařenica, Laďa Ž., Čablík. Chlapci 
10-12 let.
Nejstarší šestka, vedena br. Ondrou Baletkou 
– Maug- lim – získala jako 

kroniku sešit ten-
to, který zazna-
menal události 
vlčat ode dne je-

jích začátku, 
to je od 

22.2.1946.
Nyní bude tato kronika znamenat 

události, týkající se hlavně šestky „Jelenů“. AŤ 
ŽIJÍ JELENI!

(20.října 1946) Dnešní nedělní odpoledne bylo 
pro vlčata opět dobré. Konala se totiž vycházka 
všech 3 šestek – Kamzíků – Ostříšů a Jelenů. 
Jeleni se zúčastnili v plném počtu. Navštívili jsme 
naše první tábořiště. Naučili jsme se hrát hru – 
přeskakovačku s lístkami. Zkoušeli jsme pokřiky 
šestek. Hráli jsme také plíženou. Vycházka se 
líbila všem vlčatům. Vedl br. Hlinský. 

(28.října 1946) Dnes je velký národní svátek. 
Den výročí zrození naší drahé ČSR. Místní 
junáci a vlčata oslavovali tento svátek s 
radostí. V průvodě v místě uspořádaným šli 
první krojovaní junáci a vlčata včele se státní 
vlajkou. Po ukončení slavnosti se konalo cvičení 
(pochodové). Vlčata ze tří šestek se dostavila 
všechna.

Tady končí 1.kronika ratibořských 
HAVRÁŇAT. Přerušení psaní kroniky 
trvá skoro 3 roky - další pokračování 
je až z června 1949.



Aforismus dokazuje, že hlouposti lze psát i stručně. - Milan Růžička-
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Noční tábor konaný dne 4.-5.června 1949. 
Naším prvním podnikem byl noční tábor. Za 
účasti bratří Adámků, br. Baletků, Malášky, 
Kašpara, Škrle, Lakaja a Macháčka byl odchod 
ve tři hodiny. Hned po dojítí na místo začali 
jsme s budováním tábora. Někteří se star-
ali o dříví, jiní o stany. Byli jsme nad Maliny 
ukryti v houští takže bylo nesnadno nás na-
jít. Než jsme všechno připravili byl již večer. 
Zahráli jsme si hru „ Boj o vlajku “. Zatím se 
setmělo a začali jsme se připravovat na noc. 
Byly rozděleny hlídky a pak se šlo spát. Noc 
uběhla bez zvláštních příhod. Ráno v 7hodin 
byl budíček a začal denní program. Nejdříve 
jsme se šli umýt. Potom byla půlhodinka - a 
po ní se příhlásil žaludek o své právo. Po sní-
dani byl úklid a prohlídka stanů. Chvilka volna 
a již zase nástup k dopolednímu programu. 
Od 11 do 1 bylo volno zatím co se kuchaři 
starali o náš oběd. Mezitím byl R. Baletka pro 
stálé rušení poslán domů. Po 1hodině jsme 
hráli hry a připravovali se na odchod. Uklidi-
li jsme tábořiště. O čtvrt na 3 byl nástup. Po 
pojmenování táboru „U sedmi dubů“, bylo 
tábořišti provoláno zdar. A jako poslední ho-
dina  našeho programu byl odchod domů kde 
jsme se ve zdraví dostali ve čtvrt na 4 hodině. 

(Schůzka dne 12.6.1949) Zahájili jsme 
v 1hodinu ve škole. Nejdříve jsme volili 
funkcionáře. Pokladníkem byl zvolen Matoška, 
kronikáš Galetka a šestníkem Baletka Pavel. Po 
volbách jsme si zahráli různe hry. Hry vystřídal 
zpěv. Dále bylo jednáno o výletech. Jednání o 
zájezdu a volná debata zakončila schůzku. 

(Schůzka dne 19.6.1949) Schůzku jsme zahájili 

ve škole v 1hodinu. Nově zvolení funkcionáři po-
dali zprávu o své tydenní činností. Potom jsme 
zpívali různé písně. Cvičili jsme novou píseň „ 
Džungle ztichla “. Začali jsme probírat I. stupeň 
Vlčácké zdatnosti. Po zopakování písně a pro-
gramu byla schůzka zakončena. 

(Schůzka dne 26.6.1949) Za velmi slabé učasti 
byla schůzka konána na naší zahrádce. Schůze 
byla kratičká. Bylo pokračování v probírání I. 
Stupně. Měli jsme debatu o naších výdělcích. 
Nakonec nám br. Pavel Baletka ukázal tělesnou 
obratnost čímž byl dán povel k rozchodu. 

(Oddílová schůze dne 2.7.1949) Na pátek byla 
svolaná schůze oddílu. Hlavním programem bylo 
jednání o sjezdu ČSM a Junáka na Vsetíně. Pro-
jednaly se různé podrobností týkající se sjezdu. 
Bylo rozhodnuto jeti v krojích. Po zodpovědění 
dotazů zakončil br. Žabčík schůzi která se konala 
v sále kina u p. Pilčíka v 8hodin večer. 

(Sjezd ČSM dne 4.7.1949) Sjezdu jsme se 
zůčastnili tří. Odjezd byl v 1 hodinu. Na Vsetíně 
jsme se zúčastnili přednášky. Po přednášce šli 
městem. Pak jsme si šli prohlédnout výstaviště. 
Společný odjezd domů byl v půl sedmé. 

(Oddílová schůze dne 8.7.1949) Schůze se 
zúčastnili všichni členové až na br. Petraše. 
Zahájena byla v osm hodin br. Macháčkem. Nato 
se ujal slova br. Pat. Na programu bylo jednání 
o razítku, pokřiku a vlajce oddílu. Dále bylo ref-
erováno o sběru sklenek který má junák na sta-
rosti. Bylo poděkováno všem kteří se zúčastnili 
upravných prací na „ jamě “. Po programu byl 
„ táborák na zkušenou “, při kterém se měli 

Chtěl bych páru slovy vysvětlit co předcházelo a v jaké situaci se nacházela místní skupina juná-
ka. Naše mladé tehdy ještě vlčata sem přebral od br. Pata který odjížděl na rekreaci. Hned jsme 
začli podnikat různé vycházky. Každou neděli jsme vycházeli do přírody. Tak plynuly měsíce a 
než jsme se nadáli stáli jsme před novým rokem 1949. Tu musela být řešena otázka registrace. 
Naše skupina patřila do té doby pod Jablunku. Tam však zaniknul takže jsme byli bez vedení. Ro-
zhodli jsme se pro osamostatnění a zaregistrováni. Vedoucím oddílu byl zvolen br. Pat, zástupce 
Buggy, rádci Macháček a Adámek. Práce byla brzděna třímesíčním pobytem ve škole. Až v dubnu 
jsme se rozjeli naplno. Zájezd do Hranic, několik vycházek a již tu byla neděle 29.května 1949. 
Tam jsme si rozdělili vedení oddílu. Zároveň jsme rozdělili skupinu na starší a mladší. Tím začal 
oddíl plně klapat a práce se rozjela jelikož nebyla brzděna rozdílem stáří. Do dalšího podníkání 
mnoha zdaru.  - Macháček -
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učinkující přiučit a zvyknout si na veřejné vystu-
pování. Táborák byl zakončen v 10hodin. 

(Schůzka dne 22.7.1949) Této informační 
schůzky se zúčastnili jenom tří členové. Byl 
probírán I. Stupeň. Hlavní jednání bylo o chys-
taném sběru malin. Mezitím byly hrány hry. 
Kimova slavní a jiné. Zpěvem „Džungle ztichla“ 
byla schůze zakončena. 

(Sběr malin 24.7.1949) Vyšli jsme v půl osmé. 
Srazu se zúčastnili Petr, Škrla, Pavel. Později 
se k nám připojil Žabčík a Vlastík. Sběr  trval 
od půl 9 do jedné. Nasbíráno 17l. Za něž 
získame asi 180 Kčs - naše první pení 
vydělané společnou prací. 

(Vycházka 7.8.1949) Vyšli jsme 
v 1hodinu. Za učasti bři.: 
Vlastíka, Škrle, Petra. Šli jsme 
přes Kyčeru na Machalovy 
paseky kde jsme se zastavili. 
Hráli jsme hry, odhadovali 
vzdálenosti a jiné. Ve tři jsme 
pokračovali v cestě směrem 
Mikulík – Javoří. Po hodinové 
chůzi jsme došli k Bečvě kde 
jsme se vykoupali. Domů 
jsme se vrátili v 5 hodin. 

(Oddílová schůze 8.8.1949) 
Schůzku zahájil v půl deváte 
br. Pat. Nejdříve jsme si zpívali 
písně a pak jsme přistoupili k 
programu. Nejprve Pat zdůraznil nutnost lepší 
morálky. Br. Buggy hlavně o zdravení. Dále nás 
Pat referoval o okresní schůzi. Br.Macháček pak 
žádal, aby se zlepšilo chování jistých členů. Volnou 
debatou a táborákem byla schůze zakončena. 

(Schůzka dne 16.8.1949) Na tuto schůzku se 
dostavili bři.: Petr, Žabčík, Škrla, Petráš. Začli jsme 
v 1hodinu. Po zahájení jsme zpívali „Džungle 
ztichla“. Bylo pokračování v probírání I.stupně. 
Ten jsme vystřídali hraní. Nakonec jsme de-
batovali o příštích měsících kdy br. Macháček 
odjede do školy. 

(Vycházka dne 21.8.1949) Směr dnešní vycház-
ky byl Kobelný. O 1 hodině jsme vyšli. Pozorovali 

jsme přírodu. Na louce u Machalových pasek 
jsme se zastavili. Učili jsme se písničku „Máma 
peče buchty“. Skládali jsme tělesnou vzdálenost 
vlčat pro I.stupeň. Všichni ji splnili. Potom jsme 
v okolních lesích hráli různé hry. Domů jsme šli 
v pět hodin. Přes Kobelný jsme šli v útvaru a ze 
spěvem. Domů jsme přišli v 5:45. 

(Sběr starých láhví 31.8.1949) V pondělí jsem 
zjistil u Pilčíka vyhlášku o sběru láhví. V neděli 
jsme konali schůzi a domluvili jsme, že se sběru 
zúčastníme a získáme tak peníze na různé 
potřeby. Sběr jsme uspořádali den před odjez-
dem br. Macháčka. Zúčastnili se čtyři členové. 
Sběr jsme začli v horním konci. Se střídavým 
štěstím jsme objížděli chalupu od chalupy. Sbíra-

li jsme až do půl12 v horním konci. Pak 
jsme třídili a čistili sklenky. Po hodi-

novém poledni jsme se rozjeli po 
dolním konci. Tam jsme sběr 
provedli mnohem rychleji. 
Do 5hodin jsme byli hotoví se 
vším a začal hlavní odprodej. 
Prodali jsme je p. Vejvodíkovi 

za Kč 250. Již po druhé jsme 
si peníze vydělali svými ru-
kami. 

(Schůzka dne 30.10.1949) 
Po dlouhé době jsme se 

zpět sešli na naší schůzce. 
Konala se ve škole. Zahájili jsme 

v 1hodinu. Jednali jsme hlavně 
o naší další činnosti. Hráli jsme různé hry a 
dokončili probírání I.stupně. Po volné debatě 
jsme schůzku v 16:30 zakončili. 

(Schůzka 6.11.1949) Schůzka byla zahájena 
ve škole v 1hodinu. Byl určen termín ke složení 
I.stupně. Zpívali jsme „Máma peče buchty“. Bylo 
rozhodnuto, že si zařídíme tenisový stůl. Obal z 
kopacího bude dán sešitý aby nám mohl na jaře 
sloužiti. Zakončili jsme ve 2hodiny. 

(Schůzka 20.11.1949) Konala se za účasti tří 
členů poněvadž br. Pavel Baletka se nemohl 
dostavit. Byl zkoušen I.stupeň. Hráli jsme různé 
hry. Po volné debatě byla schůzka zakončena.

(Schůzka 27.11.1949) Zahajili jsme v 1hodinu. 
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Sešli se všichni členové, takže jsme mohli jet na-
plno. Bratři si určovali o kolik dní před termínem  
složí I.stupeň. Všichni se připravují na finále naší 
celoroční soutěže. V čele je stále Pavel Baletka. 
Schůzka skončila o čtvrt na 3. 

(Schůzka 4.12.1949) Na této schůzce scházel 
Pavel Baletka. Zahájili jsme v půl druhé. Byl 
probírán různý materiál. Připravovali jsme se na 
přijetí bratří starších. Jinak jsme hráli různé hry 
a zpívali písně. Volná debata zakončila scůzku. 
Ještě po schůzce jsme živě debatovali a rozešli 
jsme se ve 3hodiny.

(Oddílová schůzka 18.12.1949) 
Schůzka se konala ve škole za 
učasti 12ti členů. Bylo rozhodnu-
to, že starší zůstanou nezměnění. 
Vedení bude společné. Rozhod-
nul jsem se nežádat o jakou-
kokoli pomoc starších. Pak 
byly zpívany různé písně. 
Další schůzka se bude 
konat až po novém roku 
poněvadž vánoční svátky 
chce každý mít pro sebe. Po 
probrání různých návrhů 
byla naše poslední schůzka 
zakončena. 

(Schůzka 1.1.1950) Zahájili 
jsme poněkud pozdě. Dostavil 
se také br. Petr který již delší 
čas mezi nás nechodil. Naše 
schůzka měla dobrou učast. 
Scházel br. Pavel Baletka který 
byl ve Zlíně. Jednáno bylo 
hlavně o naší další činnosti. 
Učili jsme se píseň „ Máma 
peče buchty “.  Ve 2hodiny 
byla schůzka zakončena. 

(Schůzka 8.7.1950) Sraz byl v 1hodinu u br. 
Macháčka. Společně jsme šli do školy, kde se za 
námi přišel podívat br. Tomanec. Po dvou týd-
nech opět stoprocentní docházka. Byla kon-
trolována účast. Za účelem registrace byly 
zjišťovány osobní data. Následoval zpěv písně 
„Nikdo nemá zdání“.    Z knihy I.stupně junácké 
zdatnosti byla čtena: orientace v přírodě. Všichni 

musí mít na příště tři deníčky. Schůzu zakončil 
br. Pavel nástupem. 

(Oddílový výlet 15.1.1950) Poněvadž se po 
dlouhé době opět ukázal sníh, určili jsme si na 
neděli vycházku. Oběžníkem jsme zjistili, kde se 
má jet. Byl vybrán Křížový. Čím však bylo blíže 
sobotě (tm) byla jakost snihu horší. V neděli 
jsme se probudili a sníh mokrý. Br. Macháček již 
nechtěl jet avšak na důrazný  manifest lidu se 

podvolil. O půl desáte jsme vyjeli. Ces-
ta byla velmi špatná. V horách se 

však sníh zlepšil. Ihned, když jsme 
dojeli na místo, obstarali jsme 

palivo na vaření čaje. Pak 
jsme zkoušeli stavěti „ iglů 
“. Dopadlo to dosti bídně a 

tak jsme toho nechali. 
Br. Macháček nás tak 
několikrát vyfotogra-
foval. O půl dvanácté 
jsme toho nechali a 
šli jsme vařit čaj. Vařil 

Kovář a náš nový 
člen Evža Žabčík. 
Ostatní sušili lyže a 

ohřívali se. Po obědě 
jsme se šli zase vozit. 

Jelo to poměrně dosti 
dobře. Br. Ondra najížděl 
na „ iglů “ a při tom dělal 
přemety. Po druhé to 
udělal tak nešťastně 
že si zlámal lyžu. Nez-
tratil však na dobré 
náladě a jezdil vesele 
dál. Vozili jsme se do 

3hodin. Potom jsme 
udělali úklid. Při nástupu 

jsme nazvali tábor „ Zlá-
m a n é lyže “. cestou jsme si všímali 
stop zvěře. Někteří jeli přímo domů, ale 
většina  se nás stavila v jamě kde jsme si ukladli 
oheň. Domů jsme přijeli v pět hodin. V údolí byla 
ze snihu sama voda. 

(Schůzka 5.2.1950) Zahájili jsme v 1hodinu ve 
škole za účasti všech členů. Bylo jednáno o ob-
jednávce. Bratři si objednali různé věci. Snažíme 
se aby do jara jsme měli všichni kroj. Zpívali jsme 



Aforismy jsou kandované ovoce ze stromu poznání. -Helmar Nahr-
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píseň „Džungle ztichla“. Připravovali jsme se 
na II. Stupeň, který hodláme v brzké době začít. 
Hráli jsme Klímovu slavní. Ve čtvrt na 3 byl dán 
nástup a schůze zakončena. 

(Schůzka dne 12.2.1950) Se konala opět při 
100% docházce. Po zahájení byla zpívana píseň 
„Máma peče buchty“. Br. Macháček se nás ptal 
na prospěch ve škole za I.pololetí. Dnes jsme hrá-
li Kuba řekl a Jeruzalém Jericho. Po nich jsme si 
četli z I.stupně junácké zdatnosti. Zpěvem jsme 
se připravili na I.stupeň. Máme ho sice složený, 
ale naposledy jsme si o něm pohovořili a hurá 
na II.stupeň. Nakonec jsme psali píseň.

(Schůzka 19.2.1950) Po zahájení 
jsme debatovali o objednávce, 
která došla. Bylo rozhodnu-
to, že musí být odebrána do 
večera. Zpívali jsme „Stály baby 
u vesnice“. Začli jsme probírat 
II.stupeň. Tento vystřídaly hry. 
Potom jsme zjišťovali, co nám 
scházi ke kroji. Dopisovali jsme 
píseň „Černý muž“ a pak jsme ji 
hned zpívali. Po volné debatě byla 
schůzka zakončena. 

(Schůzka 26.2.1950) Zahájili 
jsme v 1hodinu. Bylo jednáno 
o nováčkoch. Zpívali jsme píseň 
„Máma peče buchty“. Pokračovali jsme v 
probírání II.stupně. Hráli jsme dvě hry. Potom 
jsme si četli ze staré kroniky. Dnes jsme měli 
nacvičovat píseň ale pro nedostatek času jsme 
toho nechali. Po volné debatě byla schůzka 
zakončena. 

(Oddílová schůzka 5.3.1950) První schůzka 
v březnu byla věnována oslavám 

1 0 0 - l e t ý c h 

narozenim Tomáše Garyka Masaryka. Zahájili 
jsme v 1hodinu. Učili jsme se píseň „Triglav“.  Tato 
píseň, která má vztah k T.G.M vyla vystřídána  
čtením z jeho života. Pak následovaly dotazy a 
návrhy. Zakončili jsme písní. 

--------------------------------------------------------------

Toto bylo poslední pokračování doslovného  přepisu 
kroniky HAVRÁŇAT - skautského oddílu, který v 
Ratiboři fungoval půl století před naší ŠESTKOU.

Díky aktivitě Delfínkova tatínka jsme se v úterý 
12.května 2009 sešli (Fialka, Delfínek a Dazul) s 
bratrem Macháčkem - posledním kronikářem a 

vůdcem Havráňat. Zde je jeho fo-
tografie z doby, kdy byl podrádcem i 
aktuální fotografie z 12.5.2009.

 Rozhovor o tom, jak si na  
činnost vzpomíná dnes i historick-
ých s o u v i s l o s t e c h 

připravujeme.



nádr, kde Kiri s užaslým výrazem ze sebe vypraví jen, 
kde máte batohy? V úschovně. 
Konečně máme lístky a fofrem do vlaku. No, naše 
poskládání ve vlaku bylo snad ještě horší, než když 
jedem z půťáku. 
V Olmíku asi o hodinu nebo dvě později přisedla Kecka 
s Laďů. Pak už jen po několika hodinách přestup v 
Pardubicách a Jaroměř. 
No, vypsat celý Obrok deň po dni bych nezvládla, tak 
tu napíšu jen ty historky a situace, které mně utkvěly 
nejvíc v paměti. I tak toho bude asi hodně :-) 

1.den - 29.4.2009
Při příchodu nás zarazily schody, od centra zábavy ke 
campu, stan a naše neschopnost ho složit, ale nakonec 
byl oblíbený, protože se v něm dalo rovně stát :-).
Už první den sme při volejbale praskli míček na naše 
inspiro - byl velikosti asi dvou tenisáků. 
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NAŠE AKCE
Již několik let nahrazuje tato stálá rubrika kroniku ŠESTKY. Zde máme snahu zachytit téměř každou 
akci, která se v oddíle udála - očima těch, kteří měli potřebu se o své zážitky s vámi podělit.

(Fialka) Obrok mi to nestačí! Ta věta vypovídá o tom, 
že Obrok je fakt dobrá akce pro rovery, ale už jdu k 
samotnému Obroku 09.
Už samotné ráno ve středu 29.4.2009 bylo pozoruhodné, 
když mě vzal Dazul v Ratiboři spolu ještě s Denisem, Ditů 
a samozřejmě Pájů. 
No, na Vsetíně jsme sami sebe docela dost pobavili, když 
sme sa začali vystěhovávat z kufru auta: 4 batohy, krabica 
se stovků DVD o Helpu, mini igelitečka s vajíčkama a 
buchtů, Denisovy boty, 3 velké dřevěné trojúhelníky, 
propagační plachta na Help 1x3m, můj foťák. No, paní v 
úschovně z nás měla dost velků radost :-). 
Tak sme sa uschovali a šli na nákup jídla. No, běhání po 
Hypernově tam a zpět, protože už u vchodu sme zjistili, 
že dneska je tam ráno vážně frmol. Udělali sme tam 
tržbu asi jak pro 5 členů rodinu na týden. Jen ten poměr 
částek za nákup Denisa s Pájů a mňa s Ditů, byl docela 
nepoměr. Tak s dalšíma dvěma igelitkami přiklušem na 

ObRok
 29.4. - 3.5.2009

Stručnost je duší vtipu. - William Shakespeare -
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Zrnko vtipu vydá víc než mnohá kniha moudrosti. - František Vymazal -

Večer sme chudákovi organizátorovi ze Zlína způsobily 
šok s Ditů, když zjistil, proč máme na sobě Help trička. 
Naše konverzace, kdy on stojí pod kopcem a křičí: 
„ Holky vy jste byly na Helpu?“ „No, my sme tam 
každý rok!“ „Fakt (překvapeně)?“ „No, víš, my sme z 
organizačního týmu.“ „Ty jo!“
Odpoledne sme šly eště do města a Dita přijde ke kraji 
a bylo: „Nevíš jaké město mně to připomíná?“ „Nevím 
jaké tobě, ale mně Budišov nebo Vítkov.“ „Jo to je ono.“ 
Později sme sa přesvědčily, že je to úplně stejné město 
jako Budišov i složením obyvatelstva. 
Večer pěkný ohňostroj. Pája zahlásil, že Dita tráví.

2.den - 30.4.2009
Velmi časný budíček a šok, že jdem vybírat cihly.
Když se ráno ptali, kdo má rád trávu, aby ju šel uklízat, 
Pája zkonstatoval, že Dita ráda tráví.
Předtím, než sme začali nosit cihly Dita říká: „Nevíš kde 
sem viděla toho organizátora (stal v kroji)?“ „Nevím, 
ale je mně povědomý.“ V půlce cihle sme si všimly, 
že má Help triko, tak bylo jasné, kde sme ho viděly, 
jen nám pořád vrtalo hlavů kdo to je, protože my si 
pamatujem jen ty, co nás něčím zaujmou. Po chvilce 
Dita zařve: „Elko!“ Hledím na ni, či je při smysloch 
ostatně jako všichni okolo. „On je z elka („L“ - tým na 
HELPu)!“ A v ten moment mně to došlo. To byl ogar, co 
nás na Helpu před dvuma rokama vezl svojím autem 
4x4 velkým jak stodola aj s malů Májů. Tak sme šly  
potom na oběd a u naší brány do campu stál a nás 
nenapadlo nic jiného něž jak sme šly okolo nahlas 
poznamenat: „To je ten z teho Elka!“ A pak sme sa na 
něho otočily a škodolibě usmály a za sebou slyšíme 
výkřik: „Help, že jo?“
Cihly!!! Dlouho je nechci vidět, když sme to s Ditů 
počítaly, tak nám za 4h prošlo rukama +/- 1000 cihel. 
Hic a první poznámka na to, že by nám mohlo začít 
odcházet jídlo, ze stanu, hlavně to, co má rádo chlad 
a ve stanu bylo asi tak 25 stupňů, tehdy Jituška 
pobavila našeho hlavního organizátora na práci, když 
vyslovila: „Jo možem udělat ten řečák, pokud nám ten 
Balkán (sýr) nepůjde naproti! Třeba bysme ho potkaly 
na schodoch.“
Odpoledňa sme šli na prohlídku kasemat.  Nejvíce 
nás pobavil průvodce u různých přístrojů pro vojáky, 
způsobil Citlivkovi záchvat smíchu na další půl hodinu. 

Večer začaly koncerty, uznaly sme, že ta ženská moc ječí 
a šly sme 00:30 spát, ještě unavené z cihel.

3.den - 1.5.2009
Ráno byly regiony. No, Morávaci sa zase projevili, tož co 
už když Čechy měly málo osazenstva. 
Dopoledne sme udělali světový rekord v tanci Algorithm 
March, jak sa někteří vyjádřili, sme slavní. 
Po obědě bylo VAPRO (variabilní program), kde si každý 
vybral, co chtěl nebo na něho zbylo. Byla sem až na 2. 
blok a tam sem měla jógu. Pak 3. blok sem měla s Ditů 
židovské tance. 
Večer sme chtěly stihnůt Chaotic, ale přišly sme asi 
na poslední 3 písničky. Pak sme šli na další skupiny s 
Denisem a Pájů.
Ještě večer sme šli do Krčmy, kde sme si objednali kuřecí 
steak, potom, co číšník pochopil z Pájovy věty: „Já ten 
steak fakt chcu!“ že ten steak vážně chceme nám ho aj 
donesl. 
V Krčmě začal Denis číslovat vtipy. 
Po prvním příchodu do stanu Dita zahlásila: „Nám tu 
něco chciplo!“ To mluví asi za vše.
Ve stanu sme sa nacpali do naší komory (Ditiny a mojí) 
všeci 4 - no těsno a hlavně Pájovi netěsní spacák. 

4.den - 2.5.2009
Ráno bylo inspiro, ale chlapci nás nepotřebovali, tak 
sme spaly s Ditů až do 10:30, kdy nás začali potřebovat, 
teda spíš izolepu.
Potom sme si šli všeci na snídaňu do města, kde sme 
našli obchod se super domácí jahodovů zmrzlinů. 
Odpoledne šli chlapci na velků hru a já s Ditů sme 
kvasily ve stanu a tam sme sa dozvěděly od susedů z 
Vysočiny, že zapařený chleba je fakt hnusný. 
Odpoledňa v Pekorinku (kavárně Obrokové) sme zjistili, 
že 4 dny u vaření kafe člověka poznamená. 
Večer sem měla velký šok, když Dita začala pařit na 
Disko music.
No a nesmím zapomenout na hudební skupinu Mako 
mako.
No a další den sme jeli domů, takže sme sa rychlo 
sbalili, sedli do vlaku a jeli dom. 
SUPER AKCE a těm, co tam nebyli a majů věk na to, aby 
tam mohli jet můžu jen vzkázat: „DOBŘE VÁM TAK!“  



Dobrý citát je jako rozinka v koláči. Nelze však péci koláče ze samých rozinek. - Emil Krotkij -
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(Kecka) Vyrážíme ve středu odpoledne, přisedáme 
s Laďou v Olomouci a jedeme směr Jaroměř. 
Na nádraží v Jaroměři nás čeká servisák a posílá 
nás směrem k tábořišti. Kráčíme asi pul hoďky, 
než nás vítá barokní pevnost Josefov a její hrad-
by. Jdu zaregistrovat naši skupinu, dostáváme 
krásné žluté stripy a handbook, který nás má 
provázet celým Obrokem. 
Jdeme se ubytovat do tábořiště, které je pod pe-

vností a je na krásné louce, ale když jsme uviděli 
ty schody dolů moc nadšení jsme nebyli. 
Dostali jsme krásné místečko a začali si stavit 
stany. Každý už měl svůj stan postavený jen Di-
tin, Fialky, Pavla a Denisa ne a ne sa postavit, 
zjistili jsme, že ten stan je úplně fungl nový 
a ještě nepoužitý, takže nikdo z nich ho ještě 
nestavil. Nevěřila bych, kdyby někdo řekl, že 
nemůže postavit stan. Ten stan jsme stavili snad 



Hlupák ozbrojený citáty mnohdy porazí znalce textu.  - Imre Forbáth -
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hodinu a bylo nás na to 9. Nakonec se to nějak 
postavilo, ale byla to fuška. 
Celé odpoledne jsme měli volné a tak jsme se šli 
podívat do města a projít se kolem hradeb. 
Večer bylo zahájení a krásný ohňostroj. Ráno 
máme službu, přihlásili jsme se na občanské 
sdružení Ravelín, nakonec jsme zjistili, že teda 
půjdeme rozebírat cihly, dovedli nás k velké 
hromadě, ze které jsme vybírali dobré cihly a sk-
ládali je na palety, které pak ani nestačil odvážet 
bagrista. Ani nevím, kolik cihel nám prošlo ru-
kama, no móóóc…
Po práci jsme si šli dát pauzu a udělat obídek, 

chvíli odpočinek a čekala nás prohlídka pevnosti. 
Chodili jsme chodbičkama uvnitř pevnosti, kde 
nebylo ani jedno okénko, vojáci uvnitř pevnosti 
nepoužívali žádné světlo, ale učili se chodit v 
chodbách poslepu, byli jsme i u naslouchacích a 
tzv. minových chodbách, fakt drsné. 
Večer nás čekaly oslavy čarodějnic a čarodejnický 
rej. My jsme se s Laďou vydali okusit zdejší 
čajovnu Tunel, opravdu krásně vyřešené, sice 
tam bylo trošku zima, ale stálo to zato. 

V pátek ráno byly regiony, je to taková velká hra 
všech regionů z celé ČR, pamatuju si z minulého 
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Přísloví si odporují. A v tom je právě lidová moudrost.  - Stanislaw Jerzy Lec -

ročníku jak Morava nechtěla pustit Čechy přes 
mostek přes řeku tehdy to byly opravdu silné 
emoce, tak jsem čekala, že něco podobného 
bude i tento rok. Nebylo to tak silné, ale pořád 
je rivalita mezi Čehama a Moravou :o))
My jsme byli ve Zlínském kraji s Olomouckým 
krajem, takže nic nového, někteří olomůčáci si 
nás pamatují…
Našim úkolem je vymyslet společný symbol 
těchto dvou krajů, co jiného může spojovat 
Valachy a Hanáky? No přece slivovice :o) Takže 
s dostupných ingrediencí, což byl alobal a 
pletivo, jsme vymysleli velký demižón, který sa 
nám fakt povedl! Další půlka ještě vymýšlela 
legendu k našemu demižónu. Pak každý svůj 
kraj představil svůj symbol. 
Pak přišel na řadu rekord v tanci Algorithm 
March, skládal se z 8 kroků. Nastoupili jsme a 
začali tančit několikrát jsme to zkusili a neo-
ficiální rekord byl na světě zúčastnilo se ho víc 
jak 1000 lidí.
Odpoledne jsme měli mít Variabilní program. 
Zvolili jsme si programy, na které jsme chtěli 
jít. My jsem zavítali na jógu, která byla velice 
uvolňující, ale docel náročná, když člověk není 
zvyklý. Pak jsme se ještě šli podívat na Capueiru 
a šli se najíst. Večer nás čekaly koncerty na 

malém i velkém pódiu, takže jsme si mohli 
vybrat mezi několika žánry.
V sobotu ráno nás čekalo Inspiro, které si 
připravil každý kmen, my jsme měli Triangball 
- či tak nějak se to jmenuje. 
My jsme si byli vyzkoušet poskládat z origami 
kachničku, živou plastelínu anebo chodit po 
vodě, což bylo úžasné.
Odpoledne probíhala velká hra, v městě Josefof, 
ale na té jsme nebyli, protože jsme vůbec 
nepochopili pravidla, a tak jsme se byli podívat 
v krčmě, a večer jsme šli na hru v kasematech. 
Což byla hra pro lidi po 4-5 a pouštěli nás 
do podzemních chodeb, kde jsem bloudili a 
hledali indicie k hádance, kterou jsme měli 
vyluštit, bloudili jsme tam asik  dvě hodiny a 
po hodině a půl jsme našli úplně nové chodby, 
což nás úplně dostalo, nechápali jsme vůbec, 
jak jsme se tam dostali, všude byla jen tma, 
velké malé chodby, a jen my a další skupiny, 
fakt nezapomenutelný zážitek, tohle asik nikdo 
nezažije protože to normálně není přístupné 
jen na prohlídky….
Večer je rozloučení s Obrokem a koncerty na 
obou podiích. Ráno se brzo balíme uklízíme 
tábořiště a jedeme,stíháme ještě prázdné vlaky, 
takže se nám cestuje skvěle.
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Aforismus je román, který napsal lenoch.  - Toma Bebič -

(Kája) Je státní svátek a koumám, jestli dneska 
oddílovka je nebo ne. 
Volám Fialce, nebere. Volám znovu, nebere. Vo-
lám Ditě: „Haló?“ „Ahoj nevíš jestli je dneska 
oddílovka?“ Ze sluchátka se ozývá plno zvuků, 
ale Ditu moc neslyším. Dozvěděla jsem se, že 
neví, ale asi není, protože si ji neměl kdo vzít. 
Lenča mi sice napsala, že je a že jde. Tak nevím. 
Jedu se tam podívat.
Když sem přijela, byli u nádrže. Byla tam Jani-
na a víc než oddílovka to byla žabí družinovka. 
Dělali jsme papírové lodičky a pouštěli je. Pak 
tam přišel borec s loďkou na ovládání a naše 
nám potopil.
Janča přišla s hrou kdy dva jsou slepí, ale mluví 
a jeden je němý, ale vidí. Mluvící a slepý musí 
pomocí navigování dopravit druhého slepého 
na nějaké místo - nejlépe přes vodu a do kopřiv :-) 

Oddílovky
 1.5.2009 a 8.5.2009

Pak jsme si ještě říkali, co bysme dělali, kdyby se 
„něco“ dělo apod…
Oddílovka byla super, jen nás mohlo přijít víc.

(Kája) Druhá oddílovka ve státní svátek. Ten-
tokrát se sešlo lidiček víc. Přišla dokonce i Klíště. 
Hráli jsme plno her: mraky, při kterých se každý 
natáhl tak o 20cm, pak hutututu, ale vypadalo 
to, že na dnešním programu je, zařídit to, aby 
byl každý pořádně mokrý. Nejdřív jsme po sobě 
stříkali lžičkama, pak přišly na řadu kelímky, ale 
na konec lítaly lavory vody sem a tam a skončilo 
to Denisovým mokrým batohem, který Klíště 
použila na obranu. 
Odcházela jsem s dobrou náladou a taky s 
mokrým oblečením. Ale v tom horku…proč ne :-) 
Jako každá jiná oddílovka se mi i tato líbila, ale 
tahle byla fakt super.



Aforismy - základní myšlenky nenapsaných děl.  - Gabriel Laub -
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(Kája)Jako většinou jsme i dnes přišli na oddí-
lovku o půl hoďky dřív. 
Při čekání si postavíme houpačku z fošny a 
špalku a nebo taky chodíme po špalku. :-D 
Když dorazili i ostatní, začali jsme pokřikem a 
Fialka nám rozdala do dvou skupin křížovku. 
Běhali jsme a zjišťovali odpovědi. 
Dál jsme dostali číselnou šifru, přeházená pís-
mena ve slovech, morseovku a pak tam bylo 

eště něco, ale už nevím. Dostali jsme za úkol 
vymyslet co nejvíc přísloví a tak tam vznikaly 
velmi zajímavé výtvory (Denis, Pája) :-D. Něco 
se nějak asi vyhodnotilo. 
Ani nevím, ale každopádně to byla super oddí-
lovka. Takových by mohlo být i víc. V „poklidu“ 
jsme ukončili 
a pápá. :-D

Oddílovka
 15.5.2009
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Slabina aforismu spočívá v tom, že považuje čtenáře za dospělé.   - Gabriel Laub -

(Kája) Zítra je PARAWESTERNIÁDA a tak je 
třeba nachystat spoustu věcí. 
Všichni (a bylo nás tam docela dost) jsme 
se na něco vrhli. Chystání krámku a podob-
ných příprav…, ale největší práci nám dalo 
shrabování sena. 
Na to jsme se nakonec vrhli téměř všichni, ale 
té louky je tam přece jen hodně. A tak asi 7 

hrábí a kolem 15 lidí to i přes neustálé popohánění 
do bouřky nestihlo. 
Běžíme do Březin za doprovodu krup a někteří 
se chrání celtama, které sloužily místo trávnice. 
Porádně se rozpršelo a ten déšť na tu od sena po-
bodanou kůži…..hmmm náádhera. 
Rozešli jsme se domů a už jen čekám jak zítra 
pokračujem… :-D

Oddílovka
 22.5.2009



Budoucnost literatury je v aforismech - ty nelze zfilmovat.   - Gabriel Laub -
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(Kája a Mája) V šest mi zavoní budík a ještě 
budím Máju. Lehla sem si zpátky a přemýšlím 
jak by ten den mohl vypadat…..
Když jsme došli do Březin, byla tam akorát 
vsetínská Mája, dva trojkaři, Pája, Medvěd a 
Denis. Úporně se snažili najít nějakou síť či co. 
Nakonec se našla „někde“ na půdě.
Už přijíždí i hlavní organizátor a plno jiné síly. 
Znovu se každý vrhá k zadaným úkolům a zas 
tam všeci létajů, jak splašené včely. Šly jsme po-
moct  k rozdělávání sítě a pak se muselo dohra-
bat a doodnášet seno, které bylo po dešti třikrát 
těžší než včera.
Tuto PARAVESTERNIÁDU máme poprvé vlastní 
stanoviště a tak mám docela strach esi to 
zvládnu. 
Začali se hrnout lidi a Dita slavnostně zahájila. 
Hned po pár skupinkách už to bylo v pohodě a 

za chvíli pochyběly bonbóny aj dolary. 
Dopoledne se na stanovištích střídali návštěvníci 
a vypadali dosti spokojeně. Bylo dost hodin a to 
byl čas na oběd. 
Po jídle bylo vystoupení šermířské skupiny 
Valmont a pak ještě lasování. My jsme využili 
zaujetí obecenstva a odešli na síť. Byla úžasná, 
veliká a pověšená vysoko na stromech. Uprostřed 
byl pověšený plyšák – vibrační včela :-) - a tu 
máte za úkol obejít.
Den se pomalu končil a tak i naše velká závěsná 
postel byla zrušena. Uklidili jsme si stanoviště a 
šli jsme ještě pomoct uklízet v DBCB.
Někteří si ještě opékali špekáčky a jiní už mířili 
směr domov. My jsme pomohli a jdeme stejným 
směrem.
Byl to super den a hlavně super 
PARAWESTERNIÁDA!!!

23.5.2009 

Parawesterniáda
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Sbírka aforismů - nejlevnější výprodej myšlenek.   - Gabriel Laub -

30.5.2009 

Raft na Bystřičce
(Kája) Vstala jsem v sedm hodin a o tři 
čtvrtě jsem byla u Drábků. Po cestě jsme v 
Jablůnce nabrali Pípu a po osmé jsme byli na 
parkovišti. 
Vytáhli jsme jeden raft, stačilo ho dofoukat 
a jen počkat na zbytek posádky. Ta se skláda-
la z Dazula, Pípy, mě a tří lidí, které neznám. 
Dalších pár nám poskytovalo dokumentaci ze 
břehu a také vývoz zpět nahoru.
Nahodili jsme raft na vodu a odrazili. Voda 
byla studená a mokrá až na dno a kromě toho 
měla barvu čokolády… :-) 
Poprchalo, ale po prvních splávcích to bylo jed-
no, bo jsme měli v lodi víc vody než v potoku. 
Začaly mi pořádně mrznou prsty a jen jsem tiše 
záviděla Pípovi rukavice. Mám pocit, že nejsem 
sama. Dazul si ohřívá prsty za krkem :-). 
Potkali jsme posádku ožralců v pruhovaných 
tričkách, která pádlovala proti proudu a pak 
už nikoho. Ze břehu volali, že jsme první… 
Byli jsme, ale i před vodou. Chvíli zakotvíme u 
břehu, ale už jedem dál.
Výjezd nahoru, letmé ohřátí a hurá znovu. Ten-
tokrát bylo vody trochu víc. Já se snažila něco 

zachycovat na foťák a Pípa s Dazulem střídavě 
natáčeli. Znovu se ocitáme na parkovišti, kde je 
čas něco málo pojíst.
Třetí jízda byla v pěti. Dva odpadli a přijela Irča. 
Do třetice všeho dobrého to bylo nejlepší. Vody 
přibylo a vyčistila se ( jen se potvora neohřála)  
a ani jsme tolik neprojížděli vrbičkama.
Naposled se ocitáme na parkáči. Usušit, převléct 
a jedem do Březin. Byl sice trochu problém se 
velkým autem dostat k šopě, ale všechno a 
všichni byli ve zdraví dopraveni domů.
Těším se na příště - jen mě mrzí, že nás tam 
nebylo víc.

(Pípa) Voda nahoře, voda dole, 5oC a velké 
nadšení. V 8:30 dojíždíme na parkoviště pod 
hrází. Dazul řídí Iveco, Kája sedí uprostřed a já 
jsem přiskočil s loďákem věcí v Jablůnce. Rafty 
jsou už nafouknuty, vytahujeme jen jedena a 
dofukujeme co to dá. 
Prší a všude stojí voda. Přijíždí další členové 
našeho raft teamu Adam, Milan a Patrik se 
ženou, která bude dělat řidiče a vozit nás zezdola 
nahoru. Převlékáme se do neoprenu. Jsme 
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hrozně rychlí a v 8:45 je všechno připraveno. 
Jdu se mrknout po parkovišti a hned narážím 
na RR s Pecou v čele. Všichni jsme už nažhaveni, 
bereme raft a sestupujeme k vodě. K našemu 
překvapení není u vody ani noha. Jsme tady 
první. Voda už slušně teče tak hážeme raft na 
vodu a odrážíme. 
Dazul diriguje předek a na mě zbylo místo 
vzadu. A už to začíná. Kousek po proudu je 
první schod, takový prověřovací – asi 3. nejvyšší. 
Najíždíme a předek mizí pod hranou. Pořádně 
se zapřít, zaklonit, abych neskončil na něčích 
zádech a už jsme dole. Paráda. Schody přes 1m i 
s raftem pořádně zacvičí. Proto jsme tady. 
Rychle tekoucí voda, parádní schody, úzké 
koryto, ostré zatáčky. Před nejvyšším schodem 
na nás mávají, abychom najeli hodně vlevo. Po 
skoku je nám jasné proč. Pod splavem je velký 
kmen pěkně zašprajcovaný a hodně nebezpečný. 
Toto je fakt ten největší, trošku jsem ho podcenil 
a ze zadní paluby jsem přistál až za půlkou na 
zádech Adama. Ve 3/4 jsme dojeli. Došla voda. 
Předjeli jsme vlnu a zůstali skoro na suchu. 

Musíme přistát a počkat, než sem doteče 
dostatek vody. Zbytek cesty už je bez komplikací. 
Užíváme si a na lodi je veselo. Sem tam 
prosvištíme vrbičmama a to zvyšuje aktivitu 
pádlování. 
Na soutoku je to už horší. Lodí přibylo a po 
několika ťukancích přistáváme na protějším 
břehu Bečvy. Jelikož jsem vybaven a plný síly 
jdu dělat “burlaka” a táhnu raft proti proudu, 
abychom mohli přepádlovat na druhou stranu. 
To se nám úspěšně podařilo, vytahujeme raft 
a odnášíme ho na cestu. Tady už čeká Iveco, 
nakládáme raft a sebe a vyjíždíme zpět k hrázi, 
abychom to dali ještě jednou. 
Po druhé jízdě Dazul volá Irči a ta vyráží, aby 
poslední sjezd absolvovala s námi. 
Čekání využíváme a svačíme. Irča je velmi 
rychlá a za nedlouho neseme náš raft k 
poslední jízdě. I ta proběhla bez nehody. 
Splávky na tomto potoku jsou fakt dost dobré 
a hlavně jedinečné a stojí za to se každý rok 
vrátit. Takže kdo si chce užít adrenalin za rok 
pojede s námi. 
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Jedna přednost aforismu je nesporná - čtenář jej neodloží nedočtený.  - Gabriel Laub -

(Vojta) Dne 30.5.2009 v 7:45 mě Zdenek vzbudil, 
že je sraz u Lukáše ne v 11h. , ale v 10h. 
Tak jsem o půl desáté došel ke Zdenkovi, že v 9:50 
vyjdeme za Lukášem. Tak jsme vyšli a došli jsme 
k Lukášovi v 10:01h - a Lukáš nám řekl, že jsme 
měli dojít až  11h.  A tak jsme čekali u  Lukáše do 
11 hodin a pak jsme jeli do Zlína. 
Měli jsme to tam objednané na 12 h. a v 11:57 
jsme dojeli a do 11:59 jsme hledali Pavla. 
Ve 12:00 jsme došli do areálu LASERMAXX ZLÍN 
(LASER GAME). 
Paní nám vysvětlovala, jak fungují vesty a 
ukázala nám i bojiště, kde jsme poté hráli. 
Poprvé jsme hráli na 15 minut - všichni proti 
všem. Vyhrál Pavel, pak byl Broňa (Lukášův 
taťka) a pak Lukáš ALIAS DR.DEAT.
No a druhé kolo taky na 15 minut jsme hráli na 
týmy a pořadí vypadalo úplně stejně jako po-
prvé. Potom všichni propocení jsme jeli domů. 
Všem se to líbilo a dali bychom si  všichni R-E-
P-E-T-E.

(Zdendáš) Původně jsme mněli jet autobusem, 
ale Lukáš Tatýrek některé vzal autem. Zbytek jel 
autobusem. Cesta byla příjemná a celkem krát-
ká. Na místě jsme byli asi v 11 něco. 
Poté, co jsme dorazili,  nám vysvětlili jak se 
hraje, co mužem a co nemůžeme. Pak nás paní 
provedla areálem a vysvětlila nám průběh hry. 
V místnosti byla mina (na stěně přístroj ze 
čtyřmi diodami), kterou když trefíte 3x rychle 
zasebou do stejného místa (do středu), tak vám 
dá nějaký bonus - kulomet, nesmrtelnost nebo 
neviditelnost po dobu 30 sekund.
Nasadili jsme si hrací vesty, které měly 5 senzorů 

- na hrudi, zádech, na ramenou a na zbrani. 
Vesta si s náma povídala (anglicky). 
Hrálo nás 7: Lukáš, Vojta, Pavuk, Broňa (Lukášuv 
taťka), Ferda, Tom a já. 
Poté, co jsme se připravili, postavili nás do ob-
louku a jak řekla (ta paní  co to měla na starost) 
START, vyběhli jsme. 
Hráli jsme 2x 15 minut. Jednou všichni proti 
všem a podruhé na týmy. Líp se hraje všichni 
proti všem - máš totiž víc terčů :-) 
Bylo to SUPER. Místnost byla trochu zamlžená a 
plná překážek. Viděli jsme akorát siluety postav, 
které svítily zeleně a mrtě červených paprsků, 
které lítaly kolem. Za každého zabitého jste 
dostali 100 bodů a za každé úmrtí jste 50 bodu 
ztratili.  
Skóre prvního kola: 1.Pavuk 5550, 2.Dr.Death 
(Lukáš Tatýrek) 4300, 3.Broňa 3850, 4.Já 2600, 
5.Tomáš 1850, 6.Vojta 600, 7.Ferda -1700. 
Ferdovo skoré není VŮBEC ŠPATNÉ na záčátečníka 
(do kterého každý střílel). 
Skóre 2.kola:  1.Pavuk 5550, 2.Broňa 3550, 3.Dr.
Death  2425, 4.Já 1575, 5.Tomáš 1100, 6.Vojta 
500, 7.Ferda 175 - polepšil se :-). 
Pak jsme si zahráli v čekárně na simulátoru - já 
a Lukáš auta. A pak jsme jeli dom.

30.5.2009 

Družinová výprava Šneků



   Toto číslo ŠESTÁKU 
   je určeno pro:

Archiv všech oddílových časopisů můžeš najít 
na www.sestka.eu (sekce ČASOPISY).

Na ŠESTÁKU č.106 se podíleli:  
Fialka, Dazul, Irča, Delfínek, Kája, Mája, Vojta, Zdendáš a Pípa.

Uzávěrka dalšího čísla ŠESTÁKU je ve středu 24.června 2009. Příspěvky posílejte na sestak@skauti.cz

PLÁN AKCÍ - ČERVEN

5.6.2009 Oddílovka
5.6.2009 Schůzka s rodiči - začátek 
v 18:15 v DBCB (kateřinické klubovně). 
Schůzka je zaměřena na letní tábor 
– upřesnění odjezdu a návratu, infor-
mace o fungování tábora, informace o 
návštěvním dni, možnost zaplacení táb-
ora. Ale bude prostor na jakékoli vaše dot-
azy i ty, které se nevztahují přímo k tábo-
ru, například k celoroční činnosti oddílu.

6.6. 2009 Triatlon
12.6.2009 Oddílovka 
14.6. 2009 Tysanica 
19.6.2009 Oddílovka 
19.–21.6.2009 Předtáborovka - 
Odjezd upřesníme později. S sebou: 
350Kč, spacák, karimatku, celtu, pracovní 
oblečení + náhradní, ešus+lžička, svačinu 
na páteční večer, hygienické potřeby. Na 
předtáborovku se jede osobními auty, 
proto se každý, kdo chce jet, nahlásí Fialce 
do 12.6.2009 - abychom zajistili dost aut.

26.6.2009 Ukončovací oheň 
27.6.2009 Odjezd na Puťák

PLÁN AKCÍ - ČERVENEC

4.7. – 19.7. 2009 Tábor

APOKALYPTO Letošní etapová 
hra bude vyprávět o starobylé říši Mayů a 
jejím zániku. Původ této kultury, její moudrý 
život a náhlá destrukce, je dosud opředena 
mnohými tajemstvími. 
Každý  z vás se převtělí do indiánského 
hrdiny a vydává se na dobrodružnou stezku, 
plnou nástrah a nebezpečí jako je například 
zběsilý útěk ze zajetí, Rituál Slunce a obrana 
svého knene před lovci otroků.
Pojďte se tedy s náma vydat do doby Máyů 
a zažít napínavou etapoku. Letošní ko-
stým na táborovou etapovku je ve 
stylu předkolumbovských indiánů.


