
Danny se věnuje mělnickým
skautům už dvacet let
...dokončení ze strany 3

Je až k pláči, že mělničtí
skauti takové možnosti nikdy
neměli, a když ano, tak jen vel-
mi krátkou dobu. Od doby, co
se hlavním vedoucím stal prá-
vě Danny, se oddíl několikrát
musel stěhovat z místa na mís-
to. Nikoliv však do lepších
podmínek, spíš naopak.

Dannyho ale nikdo nezlo-
mí, pro svou práci s dětmi nad-
šeně dělá maximum, a i v těch
provizorních podmínkách se
snaží dětem vštípit lásku k
přírodě, porozumění a ochotu
pomáhat jeden druhému.

Možná by se „tam nahoře“
mohl někdo konečně zamyslet
a měl by si uvědomit, že to
Danny opravdu nikdy nedělal
pro sebe. Vždy to dělal hlavně
pro děti z Mělníka a okolí. Žád-
ný rodič určitě nechce, aby se
jeho dítě potloukalo jen tak po
ulicích, čmáralo na zdi ne-
smyslné nápisy, ničilo veřej-
ný majetek a podobné věci,
které jsou bohužel na denním
pořádku i v našem městě.

Musíme především konsta-
tovat, že skautský oddíl je ne-
zisková organizace. Všichni
skautští vedoucí, kteří vedou
tyto oddíly, dělají svojí práci
bez nároku na jakýkoliv ho-
norář. Dělají to přece z pře-
svědčení, že dělají správnou
věc. Dělají něco, co v dětech za-
nechá krásné vzpomínky a na-
učí je žít tak, jak by správný
člověk žít měl.

My, co se rozhodli napsat
tento článek o Dannym, píše-
me z vlastní zkušenosti. I my

patřili a někteří z nás stále pat-
ří do skautského oddílu Měl-
ník. Naše dětství bylo díky
Dannymu opravdu obohacené
o nezapomenutelné zážitky a
krásně prožité dětství. Ani
nelze spočítat, kolikrát nám v
jakékoliv situaci dokázal
suplovat rodiče.

Byli jsme tenkrát děti, přes-
to jsme dobře věděli, že se na

něho můžeme obrátit v přípa-
dě jakéhokoliv problému. Ni-
kdy se nestalo, že by nám ne-
poradil, že by nás odbyl ne-
smyslnou odpovědí. Danny je
člověk, který snad na všechno
zná správnou odpověď. Vždy
nám se vším poradil. Troufá-
me si tvrdit, že by za své svět-
lušky, vlčata, skauty a skaut-

ky položil vlastní život, pokud
by to situace vyžadovala.

Dnes už nejsme děti, sami
jsme se povětšinou stali rodi-
či. V našich očích ale Danny
zůstal navždy člověkem, kte-
rému bychom své děti beze
strachu svěřili, klidně i na ce-
lý měsíc. Víme, že by se o ně
postaral tak báječně, jako se
tenkrát staral o nás.

Věřte, že to s námi neměl
vůbecjednoduché.Všakkdoto
s puberťáky jednoduché má?
On si však s chladnou hlavou
dokázal vždy perfektně pora-
dit. Věděl dobře, co na nás pla-
tí a nenásilnou formou dosáhl
vždy toho, co my nechtěli, ale
on věděl, že je to tak správně.

Nakonec jsme pokaždé
uznali, že měl pravdu. Pokud
ne hned, později určitě. Tak ja-
ko z nás, i z ostatních dětí vy-
choval Danny svým přístu-
pem k životu v podstatě lepší
lidi.

Vážíme si každé krásné ma-
ličkosti, kterou nám život při-
nese, víme moc dobře, jak
uctivě se máme chovat k pří-
rodě. Nejsme jen lidé, kteří od
malička vyrostli mezi panelá-
ky. Díky Dannymu dokážeme
přežít v přírodě jen s jednou
mokrou sirkou v kapse. Po ce-
lý svůj život budeme ochotni
pomáhat druhým, pomáhat
slabším a snažit se, aby byl
svět hezčí.

Budeme dělat přesně to, k
čemu nás Danny celé ty roky
vedl. Každý z nás by si měl uvě-
domit, jak náročnou práci
Danny již dvacet let vykoná-
vá. Práce s dětmi je opravdu
složitá, stojí hodně energie,
času a ty nervy… Jak se říká:
„Člověk, který pracuje s dět-
mi, je jednou nohou v krimi-
nále a druhou v blázinci“.

Jen málokdo by byl ochoten
si vzít dvacet dětí na celý ví-
kend a vyrazit s nimi třeba na
Kokořín, rovnou na Pokličky.
Dokážete si představit tu zod-
povědnost? Danny všechny
své děti musel mít vždy per-
fektně „vycepované“, musel
mít stoprocentní autoritu, a
přesto všechno musel a stále
musí být v našich očích náš
kamarád. Kdyby byl každý
člověk tak pozitivně naladěný
a ochotný pomáhat, jako je
právě Danny, to by bylo na
světě krásně.

My jsme rádi i za toho jed-
noho Dannyho, který nám do
našeho života vstoupil, na-
vždy zůstal, hodně toho změ-
nil a my doufáme, že toho ještě
hodně změní.

Na letošním letním táboře,
který se konal v katastru obce
Mařenice, dostal Danny
skautské vyznamenání za
práci ve Skautu a velký (a prý
velice chutný) dort ve tvaru
skautské lilie. Tímto Danny-
mu moc gratulujeme! A děku-
jeme za všechno, co pro nás ce-
lá ta léta dělal.
Skauti a skautky z mělnických

oddílů Niobara a Jitřenka

Vzkazy pro Dannyho
Ač jsem ti musela za celé ty roky neskutečně lézt na nervy svým chová-
ním, věř, že si ve mně zanechal opravdu jen to dobré. Vše, co jsi mě naučil
a co jsem si z tvých moudrých slov zapamatovala, si ponesu po celý svůj
život. Vím, že když už opravdu nemůžu, ještě 10x můžu. Děkuji, že jsi, že
jsem měla tu čest tě poznat! Mám Tě moc ráda! Cipísek

Moc ti děkuji za vše, co jsi mě naučil a vždy mi se vším pomohl. Pokud
budeš někdy potřebovat, pomohu zase já tobě! To jsem před šestnácti le-
ty sliboval a svůj slib dodržím. Děkuji! Dulík

Na roky svého dětství vzpomínám s láskou i velkou měrou díky členství ve
skautu. Ta léta her, výletů, závodů, výprav a táborů si s sebou ponesu po
celý život jak ten nejlepší základ do života, jaký jsem mohla dostat. Přála
bych všem dětem, aby mohly prožívat to co my. Velikou zásluhu na tom
všem jsi měl hlavně ty, Danny. Učil jsi nás nejenom lásce k přírodě a tá-
bornické dovednosti, ale i čestnost, poctivost a přátelství. A mě jsi naučil
plavat. Díky Danny! Rosnička

Danny, děkuji ti za krásně prožité dětství ve skautu, díky tobě jsem se
naučil spoustu věcí a jsi pro mě nejen vedoucí, ale hlavně přítel! Díky.

Šimi

Danny, moc děkujeme za vše, co jsi nás naučil. I když jsme tě zlobily, věř,
že jsme tě pouze připravovaly na generaci, která přišla po nás.

Citrónek a Skřítek

Děkuji ti Danny za tvého syna! Lulu

Tati, děkuji za vše! Kraken

Vše co jsem se od tebe naučila, především pomáhat slabším a na všem
najít alespoň něco pozitivního, se nyní snažím předat své dceři. Jsem hrdá
na to, že jsem byla a v srdíčku stále jsem součástí skautské rodiny. Moc ti
Danny děkuji, že díky tobě jsem lepším člověkem a do budoucích let ti
přeji hodně zdravíčka. Smíšek

Danny, je velmi náročné slovy vyjádřit, co pro mě léta strávená pod tvým
skautským vedením znamenají. Jsem velmi vděčná náhodě, která mě pod
tvá křídla zavála. Chvíle strávené na Kokoříně, na táborech i na našich
pravidelných schůzkách jsou nezapomenutelné a plné šťastných vzpomí-
nek. Naučil jsi mě plno dovedností, které stále ve svém životě využívám.
Vlastně, troufám si říct, že jsi mě svými vědomostmi a skautským umem
báječně připravil do života. Moc ti za vše děkuji, velmi si tě vážím!

Píšťalka

Dannyhonikdonezlomí,prosvoupráci sdětmi
nadšenědělámaximum, ivprovizorních
podmínkáchse jimsnažívštípit láskukpřírodě,
porozuměníaochotupomáhat jedendruhému.

Kontakty
Redakce Mělnického deníku

sídlí v centru Mělníka:

melnicky@denik.cz

315 628 870

MIKULÁŠ ZAVÍTAL I DO HOREK

STUDENTY horecké
střední školy a učiliště
navštíviliMikuláš, čert i
anděl. Jejich kroky do-
provázely vánočnímelo-
die, které se nesly celou
školou. Studenti, kteří své
učitele příliš netrápili, do-
stali andělský perníček, a
ti ostatní si poslechli, co je
čeká za rok – cesta do
pekla ve špinavémpytli.
Střední školu a učiliště
mohou vedleMikuláše a
jeho party navštívit i žáci
základních škol z okolí.
A to zítra 10. prosince od
12 do 16 hodin, kdy se jim
vHorkách otevřou všech-
ny dveře. Foto: Archiv školy
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Výborné platové podmínky

+ 9% z vytvořeného zisku, služební auto, mobil, 

notebook považujeme za samozřejmost.

Hledáme obchodníky

Své životopisy zasílejte na
kariera@b7u.cz, www.b7u.cz.
Nabídka platí pro celou ČR.


