
DAMAŠEK 2022 
Vážení přátelé, ochránci a milovníci přírody! 

Kosáci, sekáči, hraběnky, vidláci, tahouni a šlapky! 
 
Je statisticky dokázáno, že každé léto zaroste bažina travinami. Ať je sucho nebo deštivo, naše 
mokřady mají pro své porosty tolik energie, že nám dá jejich ošetření pořádně zabrat. 

Ale my se nebojíme, víme, že v tom nejsme sami! 
Věříme, že přijedete nasát vůni rašeliny a svlažit nožku v chladné Šonavě, jež omývá břehy bájného 
Damašku. 

Po dobrém ohlasu minulého ročníku opět budeme kosit kosami! 
Zavrčí zřejmě i stroje, hrábě pohrabají, vidle i plachty vše z bažin vyprostí a traktory odvezou…. 
…ale všechno pěkně postupně… 
 
Harmonogram akce: 

• Pátek 1. 7. od dopoledních hodin kosí kosáci Damašek a okolí hájenky – po celý den zákaz vrčení 
strojů, úklid ploch v okolí hájenky, příprava dřeva na oheň. 

• Sobota 2. 7. do 14. hodiny na Damašku kosí pouze kosáci, sekáči odjíždí na Suchopýrek, 
odpoledne setnou to, co kosáci nezdolali. 
Hraběnky, vidláci, tahouni a šlapky se hromadně přesunou do Borové uklidit louky Pod nádražím 
a Pod kravínem. 

• Neděle 3. 7.  všechny profese se uplatní na Damašku. 

• Pondělí 4. 7.  všechny profese dokončí úklid Damašku. 

• Úterý 5. 7. ukončení akce, pozvolný rozjezd a příprava na návrat do civilního života. 
 

Účastníkům nabízíme ubytování v zázemí hájenky Damašek, Pustá Rybná č.p. 74., a to v omezené 
míře na půdě hájenky, lépe však ve vlastních stanech. Nakrmíme, napojíme, navečer si zazpíváme. 
Na místě bude možné půjčit kosu, zajištěn je průběžný servis kos, připraven bude zkušený instruktor, 
který rád nováčky zaškolí.  
Budou též k dispozici hrábě, vidle, vidličky, závodní strava, půllitry, kytara, poličské pivo, záchody, 
pitná voda, jedlá soda, hvězdy nad hlavou a slunce v duši…. 
 

Účast na akci je dobrovolná bez nároků na odměnu a odškodnění a na vlastní nebezpečí! 
Prosím, nahlaste svou účast na email csop.policka@gmail.com nebo komukoli z nás. 
Těšíme se a děkujeme!!! 

1. ZO ČSOP Polička 
www.csoppolicka.cz 

 
Slovníček pojmů: 
Kosák – bytost, která kosá kosou. 
Sekáč – bytost, která seká křovinořezem či sekačkou. 
Hraběnka – bytost, která ovládá hrábě – obouruční nástroj určený k manipulaci s materiálem. 
Vidlák – bytost, která ovládá vidle – zemědělský nástroj s dlouhými ocelovými hroty na násadě. 
Tahoun – bytost, silná jako býk, která utáhne náklad naložený na plachtu, pracuje zpravidla v páru 
s podobně silnou bytostí. 
Šlapka – bytost, která svou vahou či hbitostí končetin zajistí maximální naplnění kapacity vlečky.  Je si 
vědoma svého nápadného postavení, a tak zpravidla dbá na elegantní oděv. 
Nosič – bytost, která zabezpečuje hydrataci všech profesí v terénu. 
Slavič – bytost, která přijede „pracovat“, když je vše bezpečně hotovo. 
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