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Pár slov na úvod 
Od posledního vydání Třinácteráku utekly bezmála čtyři měsíce a tak 

přišel čas na vydání dalšího čísla, které právě držíte v ruce. V pořadí již 
šestnáctém zpravodaji se dočtěte, co jsme všechno za uplynulou dobu dělali. 
        Vánoce jsme oslavili na 
Posekanci a oproti jiným rokům jsme měli opravdu hodně bohatého Ježíška. 
Kromě dárků, které si dávali kluci mezi sebou, dostal každý zbrusu nový 
oddílový zpěvník. Do oddílu jsme dostali krabici plnou knížek a od jednoho 
sponzora pár vysílaček. Samozřejmě nechyběli již tradiční cédéčka s fotkami. I 
když letos už to vlastně nebyli cédéčka, ale dvd disky a díky Petrově šikovnosti 
je dostal každý v pěkném obalu s logem oddílu.     
      Vedení oddílu se mezi svátky vypravilo 
na Posekanec na již tradiční potní chýši, ale protože nás postihla neúčast 
v důsledku nemocí, obešlo se vše tentokrát bez pocení a zůstalo u Karkasone 
a dalších stolních her.        
 Hned po Novém roce nám začali fungovat nové webové stránky. 
Najdete je teď na adrese www.trislunce.skauting.cz, ale stále ještě funguje 
také odkaz www.trislunce.com. Z nových stránek se těší celé skautské 
středisko v Litomyšli. Stránky pro nás udělala jedna skautka se svým manželem 
a jejich firmou ReGrafika. Stránky skautského střediska v Litomyšli a odkazy na 
další oddíly najdete na stránce www.litomysl.skauting.cz. Výhodou nových 
stránek oproti těm starým je možnost jejich snadnější aktualizace, tak uvidíme 
jak to pomůže:-).          
 Několik kluků z našeho oddílu se letos zapojilo do Tříkrálové sbírky. 
Konkrétně se jednalo o Fandu Kladivu – Melouna, Jakuba Bažanta – Kubabu 
a Josefa Bažanta – Zabudku. Velký dík patří také Petru Kroulíkovi – Širafovi, 
který jim dělal dospělý doprovod. Klukům se podařilo vybrat 5 326 korun a 
jejich pomoc potřebným lidem ve svém dopise ocenil také ředitel Lidového 
domu pan Doseděl (celý dopis si můžete stáhnout a přečíst na našich 
stránkách).          
 Málokdo asi věřil, že v Čenkovicích, kam jsme odjeli o pololetních 
prázdninách, bude sníh, a že tam budeme skutečně lyžovat. Ovšem 
neuvěřitelné se stalo skutkem a ačkoliv nikde v okolí sníh nebyl, tak na 
hřebenech nad Čenkovicemi bylo sněhu dost. Kdo tam nebyl a snad ještě 
pořád nevěří, tak si může prohlédnout fotky na našich stránkách.  
 Nedostatek sněhu ovšem poznamenal naši další akci. Původně bylo 
v plánu vyzkoušet sjezdovky na Přívratu nebo v České Třebové, ale protože 
sníh nebyl, odjeli jsme místo toho plavat do bazénu v České Třebové.  
       Poslední akcí byla Velikonoční 
výprava do Jarošova, ale o ní se už dočtete v jednom ze samostatných 



článků.           Do konce 
roku nás čekají ještě tři velké akce. V den vydání Třinácteráku by měla 
proběhnout tradiční Regata na řece Desince. To, jak to nakonec dopadlo, 
která loď doplula do cíle jako první a se kterou posádkou, se dočtete až v 
dalším čísle.    Náročnější výprava bude do Moravského 
krasu. Spaní plánujeme tentokrát venku ve stanech a bude to malé putování 
s batohem na zádech. Důležité informace o této výpravě spolu s přihláškou 
jsou přílohou tohoto zpravodaje.      Poslední výprava 
v tomto skautském roce nás čeká pod vedením Lukáše do lanového parku v 
České Třebové a je docela možné, že cestovat tam budeme na 
kole.   Ale to nejdůležitější – tábor – nás čeká o 
letních prázdninách. Termín je už pevně stanoven na 5.– 
17. srpna. Pojedeme tentokrát do Kundratic, což je 
tábořiště u Nového Města na Moravě. Přesnou polohu 
najdete kliknutím na odkaz v našem webovém kalendáři 
akcí. Podrobné informace dostanete v dalším čísle zpravodaje a budou 
samozřejmě také včas na internetu. No a aby těch přihlášek nebylo málo, tak 
spolu s přihláškou do Moravského krasu najdete ve zpravodaji také přihlášku 
na tábor. Tu je potřeba vyplněnou odevzdat spolu se zaplacením 
účastnického poplatku nejpozději do 6.června.   Tak to je snad 
protentokrát na úvod vše. Příjemně si počtěte.     
            
 Zajda 

 

 

Potní chýše 2007 
 
Po Vánočních svátcích jsme již tradičně měli v plánu udělat potní chýši 
na Posekanci. Většina z vás asi ví nebo alespoň tuší, co to vlastně 
taková potní chýše je... Ale asi ne každý si uvědomí kolik je vlastně s 
přípravou takové potní chýše práce. Já a Petr jsme si to uvědomili hned 
po tom, co jsme zjistili, že jsme na to sami. Ráno, když jsme přijeli na 
Posekanec, nebylo v okolí ani živáčka. Natož pak někoho od nás. Takže 
jsme se s Petrem na přípravu dřeva vrhli sami. Až do oběda jsme makali 
"jak čerti." Po obědě přijel Zajda, ale to bylo prozatím všechno. Dřevo 
jsme připravovali dál, ale bylo jasný, že to nestihnem. Potom se začali 
trousit další jako třeba Kláboš nebo Íťa a podobná sebranka. Nakonec 
jsme se dohodli, že letošní "Potka" bude bez potky. Ale co, alespoň jsme 
využili toho, že jsme v lese a vyrazili jsme (Íťa, Kláboš, Švábík a já) na 



"Kazatelnu." "Kazatelna" je několikametrová skála uprostřed lesa kousek 
za Borem u Skutče, ze které je pěkný výhled na okolí. Kláboš se zde 
rozhodl zkusit starý trik (známý například od Jackass) a skočil na jeden 
ze stromů rostoucích v okolí skály. Měl štěstí - jedna noha se mu 
zachytila o větev, když padal dolů. Už potmě jsme se vrátili na 
Posekanec, kde jsme si, už klasicky, zahráli Carcassone. Potom jsme si 
ještě vyzkoušeli psycho hru, která se jmenuje Sety. Na stůl jsou vykládány 
kartičky s různými obrazci, různých barev a počtů a vašim ůkolem je 
hledat správné kombinace. Potom se šlo spát. Ráno jsme trochu 
poklidili a odjeli domů.  
Letošní "Potka" byla bez potky... Tak snad příští rok...  

Kasakoko     
 

 

Plavání místo lyžování  
Letošní rok byl na zimní počasí značně bláznivý a 
nejistý. Proto jsme měli u sebe 2 rozličné aktivity, 
každou z jiného soudku. Navíc šlo o konec jarních 
prázdnin a to se vše asi podepsalo na mizivé účasti. Zvítězil nakonec 
bazén V České Třebové, i když na nové sjezdovce Peklák opravdový 
nadšenci rajtovali pouze na umělém sněhu. Nu co, na lyže zkusíme 
vyrazit příští rok, tradiční cachtání zatím stále baví, jistě to potvrdí všech 
5 vodníků. Kdyby nás bylo víc, nemohli bychom využít Beryho nabídku 
na hromadný vstup se slevou. Nejvíce dostal zabrat jako vždy tobogán. 
Zanedlouho tam prošoupeme nejedny plavky. Lépe než je někde 
zapomenout, že. Tak jako nechal někdo jádro z mobilu v šatně. To byla 
Zabudkova ceněná trofej, se kterou se nerad loučil. Rozmontovat a 
prozkoumat ji je zábavnější, než dobrý pocit z vrácení na recepci, to se 
nedivme. Zabudka z toho šoku zapomněl, kam vlastně uložil klíče od 
skříňky. Tak jsme měli malou napínavou pátrací hru těsně před 
odjezdem. Plavání zdar a příště ve větším počtu. 

Lukáš  

 

 



Dobrodružství na ostrově Tortuga  

aneb 

Vánoční výprava Tří sluncí 7. – 9. 12. 2007 
Na výpravu jsme jako předvoj vyráželi nejprve já a Zajda. Dojeli 
jsme autobusem až na Posekanec, kde jsme zatopili v Zeleném 
salónku, uvařili grog a nachystali cestu po svíčkách pro kluky, kteří 
dorazili pozdějším spojem do Budislavi. Cesta nebyla nejjednodušší, 
protože tou dobou už padla tma a navíc se zpustil silný déšť. Přesto 
všichni absolvovali samostatnou část cesty bez problémů, až na 
Babičku, který musel absolvovat nepříjemný pohovor s jedním ze 
správců Baronky, který ho obvinil, že se kahánkem ve velké 
zavařovací sklenici za prudkého deště pokouší zapálit les. Za 
podmínek, které panovaly by měl potíže rozdělat oheň i Rolf 
Zálesák a tak šlo v podstatě o kompliment. Po občerstvení se 
v chalupě následovalo dobrodružství v podobě Dračího doupěte, 
jehož zápletkou bylo pronásledování pirátské posádky lodi Jammy 
Dodger a jejího kapitána Sebastiana Valmonta, které se protáhlo 
až do pozdního večera. 

 

V sobotu po snídani, jsme vyrazili do lesů směrem k Proseči na 
místa, která nemáme s oddílem ještě zmapovaná (zní to až 
neuvěřitelně, ale na Posekanci a v jeho okolí stále taková místa 



existují). Tady jsme si zahráli pár převážně běhacích bojovek a také 
ulovili krásný vánoční stromek. Po návratu do chalupy jsme 
poobědvali, zahráli si ještě nějaké hry na louce a pak se pustili do 
příprav na slavnostní večer. Petr vyrobil luxusní stojan na stromeček 
a my ostatní ho vyzdobili vlastnoručně vyrobenými hvězdičkami, 
řetězy, šišoidy a jinými parádičkami. K tomu si každý vyrobil i PF-ku 
do příštího roku. Pak následovala opulentní sváteční večeře, při 
které se pod hromadami bramborového salátu stoly jen 
prohýbaly. No a pak už konečně přišel „Štědrý večer“ a že tedy 
štědrý byl! Buď jsme byli v minulém roce skutečně velice hodní 
anebo to na nás tentokrát nikdo nenaprášil. Dárků bylo habakuk a 
dostalo se opravdu na každého. Největší radost udělaly asi nové 
třísluneční zpěvníky, které jsou tak šumné, že ani nevadí, že občas 
v nich najdete nějakou tu chybku. Do oddílu jsme dostali i dvě 
nové vysílačky, které se budou určitě jednou hodit pro nějakou 
supr hru. Po bujarém veselí jsme se odebrali na kutě. Nedělní ráno 
se neslo v tradičním duchu úklidu a následného odchodu na 
autobus. No a to je asi tak vše.        
   

  Tak zdarec palec 
V.I.V. 

 

 

Výprava do Čenkovic  
 Využili jsme pololetních prázdnin a jen co se ve 

čtvrtek rozdalo vysvědčení už jsme pelášili na parkoviště 
u Billy kde byl sraz. Pan Hawkins sehnal dodávku a všechny 
batohy, běžky, potraviny, uhlí, dřevo, boby a vozejček hravě 
naložil a dovezl až na místo. My jsme jeli busem do Lanškrouna kde 
jsme si nakoupili v supermarketu a podívali se na náměstí. Pak už 
se jelo busem do Výprachtic a odtamtud do Čenkovic. Není 
tajemstvím, že při blbnutí na zastávce ztratil Opičkin peněženku. 



Šofér čekejícího autobusu nám sice svítil reflektory na 
prohledávaná místa, ale marně. Chvíli před tím jsme ho ještě 
vyplašili, když Bery prý ztratil čepici, kterou měl nakonec v batohu, 
inu klasika... V Čenkovicích na nás už čekali rodiče Hawkinsovi a 
pomohli nám na bobech a vozejčku vytahat do kopce zásoby 
paliva a potravin. 

 V pátek dopoledne jsme vyrazili na běžky. Jen jsme si tak 
oťukávali terén a měli radost ze sněhu, kterého bylo na běžky 
akorát. Učili jsme se pohybu v parádně upravené stopě a taky 
jsme si dali malý závod ve sjezdu delšího kopečku. Po obědě jsme 
s pomocí vysílaček hledali „ztraceného a zraněného“ Zajdu. Po 
rozdělení na silnější a slabší skupinu jsme si dali menší projížďku 
kolem Bukové hory a po okolí. Večer pak patřil dračáku. 

 V sobotu jsme pořádali celodenní výlet na Suchý vrch (995 
m.n.m.). Obě skupiny, vytvořené předchozí den, se tam vydaly 
s krátkým rozestupem přes Červenovodské sedlo. Počasí bylo 
ucházející, ale bylo jaksi pošmourno. Na Suchém vrchu se obě 
skupiny potkaly a vystřídaly v restauraci. Cestou ze Sucháče zlomil 
Zábutka z první skupiny běžku. Shodou okolností skoro v tom 
samém místě zlomil o chvíli později běžku i Frodo. Cesta pěšo 
neubíhala moc rychle ale stihli jsme dojít do chalupy za světla… 
Večer v chalupě jsme hráli klabanovic hru na předvádění, kreslení 
a popisování činností a věcí. 

 Neděle byla dnem odjezdu. Dopoledne bylo opravdu 
nádherně, ale Zajda už na dobrovolnou vyjížďku zlákal pouze 3 
duše. Ostatní zatím museli uklízet chalupu a vařit oběd. Po obědě 
už jsme jen všechno dobalili a uklidili a hurá dolů na parkoviště 
k dodávce. Cesta domů vedla přes Českou třebovou… Chtěl 
bych zde podotknout, že příště bychom si mohli s sebou vzít kromě 
rychlovarné konvice také malý elektrický vařič, protože vaření na 
tamních kamnech je opravdu zkouškou trpělivosti:-)   
     Petr 


