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Velikonoční výprava do Jarošova 
 
   Ve středu 19.3. jsme vyrazili do Jarošova na tradiční velikonoční výpravu. 
Když jsme přijeli do chaty přišel velitel města a my jsme šli k architektovi pro 
lístečky. Když jsme je dostali všechny (lístečky ne architekty) tak jsme si od něj 
ještě přinesli Bibli a podle odkazů v ní jsme postupovali ve Vláďově Dračím 
doupěti po St. Augustin. Po prvním večeru Vláďa odjel a tak jsme měli po 
dračáku, ale slíbil nám že to v sobotu dohrajeme. Ve čtvrtek jsme se pustili do 
dřeva. Aby to náhodou nevypadalo jako práce, měli jsme postavit ze špalků co 
nejvyšší věž a pak si to po sobě uklidit. Bylo to těsný - jen asi 2 cenťáky. Ale 
kvalitní základy páteční, a nekvalitní materiál středeční družiny rozhodly o 
výhře Křováků. Po obědě se šlo na výpravu. Kromě olámání většiny vrbiček a 
přeházení všech šišek v okolí asi jednoho kilometru jsme si taky s Milhausem 
zahráli hru Na stavbu kolejí. Asi to bylo špatný počasí nebo co, ale vyhráli 
TRAVIÁNI (středeční družina) ale jen o pár bodů. Po návratu na chatu se někdo 
pustil do vaření, někdo do pletení pomlázek a všichni ostatní do zlobení. Po 
večeři bylo pokračování stavění kolejí - stolní hra Trans Amerika a její česká 
verze - Trans Czech Republika. Pak se šlo spát. V pátek ráno jsme se nasnídali, 
uklidili, a vyrazili do Budislavi na bus - směr Litomyšl. 

 
   A nakonec interwiev které pořídil zpravodaj F.X. Lupen z časopisu Ranní 
Augustin s nejmenovaným účastníkem domobrany . 
F.X.L- Mohl byste nám vyprávět co se vlastně přihodilo? 
** No ve středu devatenáctýho sme se sešli v přístavu, abysme vyrazili do St. 
Augustin - který bylo voblíhaný Francouzama. Tam sme se sešli u jednoho 
vobchodníka, kam za náma přišel velitel domobrany s prosíkem. Měli sme najít 
architekta kterej prej postavil kanály do tábora Francouzů a těma sme se měli 
dostet k Francouzům a podpálit jim muničák.  
F.X.L- A našli jste toho architekta? 
** No jo. Po jednom sme teda za ním chodili domů (nezuli sme se , takže sme mu 
tam museli udělat hroznej svinčík:-)), kde nám dal nějaký nesmyslný psaný 
bláboly, ze kterejch sme teda moc moudrý nebyli, a tak sme k němu zašli eště 
jednou esli by nám to nemoh "laskavě"osvětlit. A vida - hned to šlo!  
F.X.L-A dál?  
** Nó, prošli sme celý město, přitom sme museli namlátit nějakejm 
vzbouřencům, měli sme trable u hrnčíře ve sklepě a taky v jednej hospodě, ale 
nakonec sme tu rouru našli, zapálili jim tam ten střelnej prach a tradá pryč. ve 
městě z nás uďáli hrdiny ale už abych byl zpátky v Port Royalu. A nezdržuj!** 
F.X.L-Ano Tak to bylo ehm.. úžasné. Počkat! kde mám peníze! za ním ! 
 
 
                    Meloun 
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Regata open 19. 4. 2008 
 
   Rok se sešel s rokem a opět nastal čas tradičního závodu plavidel 
vlastní výroby po říčce Desince.  Jak se stalo zvykem, byl i letošní ročník 
pojat formou open- tedy volně otevřené soutěže  pro kohokoliv, kdo by 
se chtěl této drsné a nebezpečné plavby zúčastnit. Snad proto, že 
počasí letos nebylo tak příhodné jako v loňském roce, nepodařilo se 
překonat minulý závod v počtu lodí ani lodníků. Kromě nás se tentokrát 
zúčastnily pouze sestry z devátého oddílu. Že jde opravdu o riskantní 
podnik se ukázalo hned na počátku celé akce, kdy se Ivča při výrobě 
poháněcího bidla ošklivě řízla a musela se další účasti na závodě vzdát. 
Doufejme, že se nám podobné nehody v budoucnu vyhnou. Další 
problém nastal při registraci lodí na závod. Jedna z devítkovských 
posádek se totiž předvedla se zajímavým a esteticky originálně 
zpracovaným modelem plavidla poslepovaného z prázdných 
plastikových krabiček od filmů. Pravidla regaty, třebaže nepsaná, však 
povolují  na výrobu lodí pouze přírodní materiál, takže zmíněný výtvor 
nemohl pod přísným dohledem odborných a nestranných sudí obstát. 
Nakonec tak startovalo devět lodí, z nichž největší pozornost budil 
bezesporu olbřímý koráb Prasečí rypák z Komenského loděnicí 
s posádkou Lipavsoni &  Berry.  
   Závod byl tentokrát dramatický ve všech svých částech. Zatímco na 
špici pelotonu to bylo především díky vyrovnanému a napínavému 
souboji lodí Černá berla a Vypravěč příběhů jinde pozornost diváků 
upoutávaly především pády lodníků do rozbouřených vln. Po přestávce 
věnované načerpání nových sil a převlékání do suchého pokračoval 
závod v podobném duchu. Sil ubývalo a proud, jako každý rok, postupně 
slábl. Pomyslnou cílovou pásku nakonec jako první protnula příď lodi 
Černá berla s osádkou zkušených mořských vlků Kláboše, Kasakoka a 
Íti. Protože bylo opravdu chladno a  počet zráchaných se vyšplhal do 
závratných výšek omezily se oslavy pouze na tradiční slavnostní salvu 
ze všech lodních děl a poté už posádky zamířily ke svým přístavům.  

 
V.I.V.     
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Výprava do Moravského krasu – 7.5.-9.5.2008 
 
   Zde měl být článek od Kláboše. Jelikož je ale Kláboš extrémně 
nespolehlivéj tak se na nás vykašlal a článek nedodal. 
Ponaučení pro ty co nebyli na výprav ě: 
- Koukejte jezdit na výpravy a budete vědět co se tam událo! 
Ponaučení pro všechny ostatní:  
- Nespoléhejte se na Kláboše!!! 

 

            
 

Brigáda na Posekanci 
 
   Dne 14.6.2008 se na posekanecké základně uskutečnila brigáda. 
Sešlo se nás mraky, dohromady nás tam bylo alespoň třicet. Za Tři 
slunce se účastnili: Sedlina, Petr, Zajda, Lukáš a já. Z malých ještě 
Opičkin, Ferenc a Křovák. Práce bylo dostatek, takže jsme se rozhodně 
nenudili. Bylo potřeba posekat trávu, nařezat dříví, umýt nádobí, opravit 
kuchyňku... a spousta dalších věcí. Po obědě bylo všechno hotové a 
mohlo se jet domů. Nás ale ještě čekala porada. Malí odjeli domů s 
Lukášem a my jsme si museli před večerní poradou trochu odpočinout. 
Nespal jsem ještě ani hodinu a už mě budili na poradu� Porada ale byla 
vcelku zajímavá, což porady obvykle nebývají. K večeru se ještě objevil 
Kláboš a taky si poradu užil. Po poradě se šlo spát. Ráno se vrátil Lukáš 
a přivezl sebou Íťu. Začala druhá část porady. A radilo se... a radilo. No a 
na oběd už jsme jeli domů☺ 
   Mysllím, že se obě akce, jak brigáda, tak porada, vydařily. Jen by 
příště mohlo přijet víc malých, aby to všechno nebylo na nás... 

Kasakoko  
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Kašly, 
kašly, kašly… 
Takhle na vás 
kašlu! 



Tábor  Kundratice 2008 
5.8.- 16.8. 2008 

 
  
Odjez: 5.8. 2008 z autobusového nádraží ve 13:30. Sraz 
ve 12:30 na parkovišti proti nemocnici 
Návrat: 16. 8. 2007 na autobusové nádraží ve 13:40 
 
Místo konání:  Táborová základna u obce Kundratice 
Adresa:  Kundratice, pošta Rozsochy PSČ: 592 57 
Kontaktní telefon:  724 210 318 – David Zandler 

723 562 603 – Vladimír Vejrosta 
(v táboře není elektřina, proto prosím pište SMS) 

 
Podrobné informace 

 
• Při odjezdu je nutné odevzdat: 

Prohlášení o bezinfekčnosti 
Kartičku pojišťovny 
Zdravotní a očkovací průkaz dítěte 
Osobní léky – pokud používáte 

 
• Odjezd 

Na tábor budeme cestovat linkovým autobusem. Na místo srazu přijďte 
prosím včas, aby bylo možné v klidu naložit zavazadla. Na cestu si 
všichni oblékneme naše oddílová trička. 

 
• Návštěvní den 

Návštěvní den proběhne v neděli 10.8. od 14:00 do 17:30. Polohu tábora 
najdete na našich webových stránkách. Pokud budete cestovat autem, 
zaparkujte prosím v obci Kundratice a do tábora dojděte pěšky. Všem 
nám uděláte velkou radost když nám přivezete na svačinu pár buchet ☺ 

 
• Placení tábora 

V současné době by měl mít již každý odevzdanou přihlášku a zaplacený 
tábor. Pokud se tak z nějakých vážných důvodů nestalo, kontaktujte 
prosím co nejdříve táborového pokladníka Jakuba Klejcha - Íťu (tel. 
776 808 804) a domluvte se s ním na zaplacení. 



Vybavení na tábor 
 

Speciální vybavení 
 Letos nás čeká tábor plný pirátů. Proto bude každý potřebovat bílý 
nebo alespoň světlý bavlněný šátek (např. z prostěradla). Šátek 
musí být trojcípý a každá z jeho kratších stran musí měřit minimálně 
75cm.   
Nikdo nezapomeňte oddílový zpěvník. 
  
Oblečení 
� skautský kroj, � oddílové tričko, � triko s dlouhým rukávem, � 
3x triko s krátkým rukávem,� svetr, � větrovka, � pláštěnka, � 
tepláková souprava, � 2x kraťasy, � kalhoty, � oblečení na spaní, 
� 7x spodní prádlo, � 8x ponožky, � plavky, � pokrývka hlavy, � 
boty na turistiku – pohorky, � boty na sportování – tenisky, � 
gumáky 
 
Toaletní potřeby 
� mýdlo, � kartáček a pasta na zuby, � hřeben, � šampón, � 
rolička toaletního papíru, � dva ručníky (malý a velký), � 
kapesníky, � opalovací krém, � sáček na špinavé prádlo 
 
Jídelní potřeby 
� dva díly ešusu – podepsané, � lžíce, � hrníček na pití, � utěrka, 
� ovocný kompot, marmeládu, sklenici okurek (tyto potraviny bude 
možno odevzdat při odjezdu a naložit zvlášť) 
 
Tábornické vybavení 
� spacák, � karimatka, � zápisník a psací potřeby (tužka, propiska, 
pastelky, fixy), � KPZ, � uzlovačka, � šátek, � nůž (zavírací nebo 
v pouzdře), � baterka + náhradní baterie, � 2 kahánky, � láhev na 
pití, � batůžek na výpravy, � batoh do kterého sbalíte spacák a 
karimatku + nějaké jídlo a oblečení 
 
 
Doporučujeme 
Vše mít sbaleno v jednom zavazadle (kufr je na tábor asi 
praktičtější), mobilní telefon nechat doma, kapesné (max. 200,- Kč), 
� dopisní papír, � známky a obálky, � hudební nástroj, � šití, � 
turistická mapa okolí, � provázek, � teplou čepici na hlídku, � 
fotoaparát (jen ten kdo s ním umí a hodlá fotit, jinak je to 
zbytečné), � repelent proti hmyzu, � polštářek, � sluneční brýle, � 
pomádu na rty (pouze ten kdo trpí na suché rty v abnormálních 
vedrech, která nás čekají:-) Povinně Zábutka:-) 



PROHLÁŠENÍ  
o bezinfekčnosti dítěte 

 
 
 
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti 

 
…………………………………………………………………….. 

rodné číslo:  ………………………………………………………. 

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená 

teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní 

opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do 

styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 

 

Dítě je schopno zúčastnit se letního skautského tábora v době  

…………………………………………………………………….. 

 

Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto moje 

prohlášení bylo nepravdivé. 

 

V …………………………………    dne ……………………..…... 
 
 
…………………………………………………………………….. 

(podpis zákonného zástupce dítěte ze dne odjezdu na tábor) 

 


