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Výprava do Moravského krasu 7.5.-9.5.2008 

Bylo nebylo. Byl jednou jeden skautský oddíl, a ten se rezhodl, že pojede pod stan do 
Moravského krasu. A protože ten oddíl jsme byli my, tak jsme se tam opravdu vydali.  

Sešlo se nás tam ale dost málo. Jen Matěj, Kláboš, Já, Švábík, Kubaba, Křovák, 
Lipavsoni, Berry, Opičkin a Ferenc. Jelo se vlakem – z Litomyšle do Č. Třebové kde se k 
nám připojil Zajda, a odtud pak směr Blansko- „brána do Moravského krasu“. V té „bráně“ 
jsme se utábořili a šlo se brzy spát. Ráno se brzy vstávalo, a vydali jsme se směr Macocha. 
Tam už na nás čekal Širafa, takže jsme nastoupili prohlídku po Punkevních jeskyních. Po 
polední pauze na vrcholu Macochy jsme se vydali do Sloupu a jeho užasných Sloupsko-
šošůvských jeskyní. Protože se připozdívalo, vydali jsme se na místo dalšího tábořiště. 
Většině z nás už  docházela voda, takže jsme ve vísce přes kterou jsme procházeli požádali 
domorodce o „doušek čisté pramenité vody“. No a od té vesničky to bylo k tábořišti jen co 
by pár kilometrovými hody kamenem dohodil. Po postavení stanů se začala číst kniha: 
MLYNÁŘ OD ČERNÉ VODY o mlýnu na spodní vodu a jeho mlynářích, současně taky 
prvních jeskyňářích v Moravském krasu. Druhý den jsme se na to o čem se četlo, šli 
podívat na vlastní oči. Mlýn už tam sice nebyl, ale díru do země ve které mizela voda jsme 
viděli všichni. Poté jsme se vydali kouknout na mlýn jiného druhu - větrný mlýn v Rudicích 
kde byla i pauza na oběd atd. 

No a odtamtud jsme se vydali napříč krajinou Moravkého krasu směrem k Blansku a 
odtud pak do České Třebové a nakonec busem do Litomyšle, kde to všechno vlastně začalo. 

   

* Do sbírky nám přibylo i několik tur. známek- 

142-SLOUPSKO- ŠOŠŮVSKÉ JESKYNĚ 

143-MACOCHA – PUNKEVNÍ JESKYNĚ 

353-VĚTRNÝ MLÝN RUDICE 

    

 

        Meloun 

 

Tábor Kundratice-Posekanec     5.-12.8.2008 

Rok se sešel s rokem a znova se přiblížil čas příprav na největší oddílovou akci 
skautského roku. Po dvou letech jsme měli opět vyrazit na zcela nové místo, kam ještě noha Tří 
sluncí nevkročila, tábořiště poličských skautů u Kundratic. Ti z nás, kteří se do této lokality 
v minulosti podívali se těšili na rozlehlou louku mezi lesem a korytem potoka. Za dobrého 
počasí jde o ideální tábořiště, které je vybavené kvalitními stany, hangárem, polní kuchyní a 
třemi tee-pee. Jako studená sprcha na nás proto zapůsobila zpráva, že kvůli nedorozumění byly 
na polovinu našeho termínu na tábořiště zapsány dva oddíly. Na nouzové poradě svolané do 
hospody Za vodou padaly nejrůznější možnosti řešení nastalé situace. Nakonec zvítězil plán 
přesunu tábora v jeho polovině z Kundratic na Posekanec, který byl šťastnou shodou okolností 
zrovna volný. Rozhodli jsme se informovat o této změně pouze rodiče, aby to bylo alespoň 
překvapení. Podle zaběhlé letité praktiky se i letos uskutečnil předtábor, na kterém se naše 
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vedení pracovalo na finálních přípravách táborového programu. Rád bych tímto vyjádřil uznání 
Petrovi a jeho trpělivosti při tvorbě sádrových forem na pirátské mince (kdo nezažil neuvěří).  

Celotáborová hra nás tentokrát zavedla mezi piráty na Karibské ostrovy, kde jsme se 
vydali po stopách známého korzára, Černého Jacka Pohana, při honbě za jeho pokladem. 
Pátrání se účastnily tři lodní posádky Černovousova čeládka, Dráp a Rudí Sarakové. Pro 
rozlišení jsme tentokrát zvolili batikované pirátské šátky a měšce na dublony. Když už jsme 
byli u toho barvení, vyrobili jsme si z prostěradel i fáborky čtyř barev, které snad využijeme při 
hrách i v budoucnu.  Počasí nám letos ukázalo přívětivou tvář a tak jsme si mohli užívat tůňky 
na přehrazené části potoka. Protože doba našeho pobytu v Kundraticích byla oproti původnímu 
plánu zkrácena, nedostávalo se nám času na detailnější průzkum okolí a tak se většina her a 
dalších aktivit odehrávala na louce nebo v blízkém lese.  Jako táborový sport Lukáš vybral 
korfbal, jakousi terénní obdobu  basketu, která se nám na předtáboře líbila, ale u kluků valný 
ohlas nesklidila. Příště asi zkusíme dát ten kýbl níž aby padalo víc košů. Při vzpomínkách na 
Kundratice nesmíme zapomenout na přepad sester ze třetího oddílu, které přes svůj  nízký věk a 
nezkušenost předvedly akci, za kterou by se nemusel stydět ani James&Youngrův gang.  
 

Celodeňák jsme tentokrát poměrně logicky spojili s přesunem na Posekanec, který byl do 
celotáborové hry zasazen jako ztroskotání lodí. I tentokrát jsme měli štěstí na počasí, když nás 
silná dešťová přeháňka, zastihla v autobuse. Kousek od Borové jsme se rozdělili a dále 
pokračovala každá družina sama. Některé družiny sice nezvolily nejkratší cestu, nakonec však 
všechny v pořádku dorazily. Oproti loňskému roku se soužití se sousedy na Posekanci obešlo 
bez problémů, přestože i tentokrát jsme byli pod téměř stálým dohledem z Baronky. Bylo nám 
dokonce umožněno využívat louku za táborovým ohništěm, kde se tak mohl odehrát finálový 
turnaj korfbalu, potka nebo třeba pirátské pexeso. Lukáš, který se neúčastnil celého tábora, opět 
připravil na jedno odpoledne lanové aktivity a letos také parádní finskou stezku. I na Posekanci 
nás navštívil noční přepad, tentokrát však  bez valného úspěchu. Tábor jsme uhájili a ještě se 
nám podařilo si z návštěvníků trochu vystřelit. 

Celý tábor vyvrcholil velkou dvoudenní pokladovkou, během jejíž noční části přišla 
jediná opravdová bouřka. Ironíí osudu ji nejlépe přečkala družina, která si vedla během hry 
nejhůře  a která se bezradná vrátila do tábora ještě před deštěm. Vydělané dublony pak mohli 
námořníci prohýřit v závěrečné dražbě, které se nadšeně, byť pouze v roli diváka, zúčastnil i 
Zajda. Přestože se letos neopakovalo loňské závěrečné obžerství, byli snad s táborem všichni 
spokojení. Tentokrát se nám vyhnulo i závěrečné bourání stanů a tak jsme mohli v sobotu 
sednout na dopolední autobus a odjechat k maminkám. Ať žije kapitán Pazourek! 

 BABIČKÁÁÁ ARMAGEDÓÓN!!!                                           V.I.V. 

 
Lánská Hučka – 10.-11. října 2008 – 16. ročník 
 

 Loňský ročník byl ve znamení malého osamostatnění naší Hučky, dostala 
totiž svou vlastní občanku. V 16 letech už se rozhlíží po okolním světě a 
přemýšlí, co bude dělat dál. Kam by se vypravila a podívala, aby dál byla 
zajímavá a samozřejmě pěkná. V tomhle věku úplně normální, že jo. No, 
posuďte sami, jak se nám to povedlo.   

 Zahájení a první kilometr byl v režii 20. narozenin Terezy Kovářové – Myši. Měla si ho 
slavnostně zaběhnout se speciální čepico-hučkou a svíčkami. Bohužel to bylo nakonec takové 
tajemství a překvapení pro oslavenkyni, že to na start nestihla a muselo se improvizovat. O 
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prvních 1000 metrů se tedy na počest kulatého jubilea podělilo přesně 20 běžců z různých 
oddílů. 
 Novinkou na letošním běhání byly „oddílové hodiny“ – každý ze 4 litomyšlských oddílů 
si vybral jednu hodinu a na ni si připravil svůj program. Od 17 hodin začaly Trojky s drobnými 
hrami na louce. Přesně o půlnoci navázaly Devítky ohňostrojovou hodinou. To Ostříži přivezli 
na Lány kanoe a plavili se od ranních 8 hodin po Loučné. Poslední akcí bylo tetování běžců 
henou pod patronací Tří sluncí mezi 13. a 14. hodinou. 
 Naopak tradičně byla Hučka věrná a otevřená k průběžnému hraní sportovních her na 
hřišti. Vesele se debatovalo pod startovním přístřeškem téměř o čemkoliv. Kronika i společné 
fotky z předešlých let prošly mnoha rukama. Noční trať čítající 3 kola po hřišti a asfaltové cestě 
prověřila nejen fyzické, ale i morální síly účastníků. I když tentokrát velká nouze o noční běžce 
nebyla. V klubovně i pod širákem jich spalo dost. Aby to všem po 24 hodin dobře jezdilo, bylo 
třeba doplňovat do nádrží kvalitní palivo. Letos jsme si opravdu pošmákli. Buchet od holek je 
čím dál víc a jsou čím dál lepší. Hustá gulášová polévka od Marousků patří ke zpříjemnění 
první části noci. A aby běžci neutíkali ani na sobotní oběd domů, usmažily Devítky své pravé 
táborové langoše.  
 Také denní trať jsme si v sobotu vylepšili o ještě jednu atrakci. Vzadu na otočce jsme se 
pokusili o velkolepé a spontánní malířské umění. Každý, kdo běžel kolem, dostal do ruky štětec 
namočený do barvy a rychlým tahem přidal trochu svého výtvarného umu na velké společné 
plátno. Takto jsme vytvořili asi 3 obrazy. Ani Picasso by se nestyděl.  
 Počasí nám vydrželo krásné až do závěrečných štafet v poslední hodince. Zde jsme se 
ještě pokusili vzepřít blížícímu se antirekordu v počtu celkově naběhaných kilometrů. Pořádně 
jsme se do toho zakousli a to najednou byly časy! Povedlo se dokonce běžet pod 2 minuty – 
přesněji 1:49:65. Ale už to nestačilo. Výsledných 287 kilometrů a 415 metrů stačilo na 
historické poslední místo a tak jsme vlastně také vstoupili do hučkovských dějin. Hlavně, že 
nám to pořád s elánem běhá. Těm nejmladším jako je tříletá Laura Jonášová i těm o trochu 
starším jako je šedesátník Jaroslav Dvořák. A když nás občas podpoří i naši čtyřnozí kamarádi 
pejsci jako Daťkovic Jenny či Petrovic Izabela nemusíme si počtem kilometrů lámat hlavu.  
 Tak Hučko Lánská zase o rok starší – rychlé nohy, dlouhý dech a vytrvalost doběhnout 
zase o kus dál!!!           

Věrný běžec Lukíno 
 

Výprava do Jarošova   20.-21.9. 2008 

Protože se nám letos v září urodila spousta nováčků, rozhodlo se vedení oddílu zařadit 
trochu netradičně do podzimního repertoáru zářijovou víkendovou výpravu do Jarošova. Ze 
stejného důvodu se, také trochu netradičně, upravila délka výpravy ze dvou na jednu noc. 
Naopak počasí bylo tentokrát pro naše podzimní akce více než typické. Již od sobotního rána 
visela nad Litomyšlí olověně šedá obloha, ze které se v nepravidelných intervalech spouštěly 
poměrně vydatné dešťové přeháňky. Celá výprava se pod vedením Zajdy, Petra a Íti přesunula 
autobusem do Budislavi. Zde se rozdělila do tří vyrovnaných skupin z nichž každá 
představovala jeden z vikingských rodů vzájemně zápasící o zisk trůnu severského krále.  

Každá družina poté obdržela zašifrovanou zprávu, která měla nasměrovat její další 
putování. Díky slabším dešifrátorským schopnostem Vikingů i chybě jejího autora se luštění 
oproti očekávání náležitě protáhlo. Nakonec ale přeci jenom všechny kmeny záhadný epitaf 
svého krále zvládly pochopit a věrni jeho povelům vydaly se, celkem překvapivě  správným 
směrem, k Panskému stolu. Zde jsem již drahnou dobu podupával a vyčkával jejich příchodu. 
Když dorazili i poslední Vikingové, kteří v některých případech připomínali spíše zmoklé 
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slepice odebrali jsme se do blízké chalupy, kde proběhlo rychlé ubytování a převlékání do 
suchého. 

Po této proceduře jsme se všichni kromě hlavního topiče odebrali do přilehlých lesů, 
abychom tam spáchali bojovku s koulema a štítama. Bojovníci si museli během jedné hodiny 
dokázat ubránit svůj kmenový poklad a zároveň se pokusit ukořistit některý poklad jiného 
kmene. Poklady představovaly pytlíkové polévky, které se ukázaly jako více než dostatečná 
motivace pro nelítostný boj muže proti muži. Nakonec jedna z družin projevila takové 
válečnické schopnosti, že hodinový termín vymezený na hru nestihl vypršet. Díky tomu nám 
zbyla trocha času na menší bojovku s názvem Pevnůstky. Protože nám po takovém množství 
pohybu náležitě vyhládlo, což je stav vysoce rizikový pro všechny severské národy, navrátili 
jsme se urychleně do chalupy a každá ze skupin si na plynovém vařiči uvařila svůj poklad, tedy 
polévku vylepšenou o buřty (no prostě lahodná a navíc náramně zdravá strava).  

Protože šlo o polévky čočkové, které je, jak všichni víme, třeba řádně protrávit vyrazili 
jsme ještě za světla na louku před chalupou, kde jsme si zahráli pár menších her jako Na 
středověk nebo Trojnohu. Večerní program se pak odehrával střídavě v hlavní světnici a 
v podkroví. Protože nám tentokrát chyběla kytara, nahradili jsme zpívání hraním dalších her a 
čtením některých strašidelných povídek Miroslava Švandrlíka. Po takových povídkách by byl 
hřích nevyrazit na nějakou tu noční hru. A protože je náš oddíl znám svou zdrženlivostí ke 
všemu hříšnému, uskutečnila se během noci alespoň malá stezka odvahy. Jako čestné uznání je 
třeba zmínit výkon Dominika, který jako jediný z nováčků (přestože to není, zas tak úplný 
nováček) úkol splnil a vrátil se od hřbitovní zdi s lístečkem se svým jménem. No a pak se šlo 
spát. Druhý den jsme už jen trochu poklidili, vyhlásili bodování (Vivat Uzel!!!) a vyrazili za 
docela pěkného počasí (to je už asi taky tradice) na autobus na Budislav. A to je asi tak všecko.  

Zdarec borec  
V.I.V. 

Podzimní výprava na Posekanec  31.10-1.11.2008 

 Celá výprava se nesla v duchu zlaté horečky. Začalo to v klubovně, kde se sešlo jen 
!!10!! malejch členů, z toho 3 nováčci:-((( Tam jsem je rozdělil na skupiny - Uzel, Berry a 
Vojta J., Křoví, Hřebík, Krysař a Martin Š. A Opičkin, Ferenc a Bílek. Potom jsem jim 
rozdal morseovku s úkolama – byl tam seznam na nákup a čas odjezdu. Kromě Opičkina se 
s tím ostatní luštili snad hodinu (musel jsem jim napovědět, jinak bychom nestihli bus). No a v 
obchodech nastal další problém (aspoň teda v Bille, kde jsem byl já) – páteční fronty:-) - kdo 
nezažil, nepochopí:-). Nakonec jsme ale stihli bus a odjeli na Posík všichni (kupodivu). Když 
jsme přišli na chatu, už byla docela tma. Malý sme vodili po skupinách na louku, kde měli 
svázaní „proběhnout“ (nebo spíš proskákat, probelhat, nebo proplazit) náročnou dráhu. Vevnitř 
se mezitím hrál „medvěd ve srubu“ a dostavil se i Zajda s Vláďou. Po večeři byla noční hra - 
hledání lístečků s návodem na cestu do Zlatého údolí, a pak se šlo spát.  

 Ráno byla rozcvička- uklízení přivezeného dřeva, což byla příležitost kdy jsem se mohl 
Já, Švábík a Kasakoko vytratit připravit půldenní hru.  Byla to v podstatě šipkovaná, Při které 
se navíc sbírala kola z hanojské věže. Na konci trasy nedaleko pověstných „borůvkových 
plantáží“ skupiny věže složily, a našly tak poslední šipku ke zlatému údolí. Tam družiny každá 
za sebe sbíraly zlato a stříbro (+ několik „kříženců“) a aby to neměly tak lehké, chytali je 2 
hlídači. Pak už byl návrat na chatu,  kde Petr mezitím uvařil spóóustu rizota, po něm vyhlášení, 
ceny, a odjezd malejch s Petrem do Litomyšle. My jsme ještě měli poradu, kde se hlavně 
dojídalo rizoto od oběda a druhý den jsme po úklidu chaty odjeli i my.   
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Meloun    

Vyzvědači - 21.11.2008 
 

Celá akce začínala v 5 hodin takže páteční schůzka už byla na místě a měla věci s sebou. 
Ostatní přicházeli dříve či později. Po páté hodině se rozdělili kluci do družin a vyrazili si 
obhlídnout rozdělovací hranice. Mezitím padal hustě sníh a všichni z toho byli jako na větvi ☺. 
V Klášterkách se rozdaly úkoly a skupiny si šly hledat základnu. Zástupci obou skupin pak 
přišli nahlásit kde mají základnu. Jedni byli na Komenského náměstí pod Vesnou a druzí byli 
v konťácích u kina.  

Samozřejmě že se celá hra neobešla bez ztrácení papírků s úkolama, někteří museli dříve 
domů atd.. Na konci hry byli všichni promrzlí a promočení, Opičkina museli podpírat 
ramenama aby došel ☺. Zkontrolovaly se otázky úkolů, najedli jsme se a zalehli. Vláďa nám 
ještě četl knihu Ostrov pokladů. Ráno ještě někteří odpovídali na otázky do našeho videa na 
ples, přišli i oldskauti a odpovídali na stejné otázky jako nováčci. Když už všechno bylo hotovo 
šlo se domů. Ve vyzvědačích vyhrála skupina z Komenského náměstí. 

 
Švábík 

2. Skautský ples 
 

Dne 28.11.2008 se po roce uskutečnil Skautský ples – již druhý! Tato slavnostní akce se 
stejně jako loni konala v Lidovém domě. Začátek plesu (ve 20:00) nám oznámily v úvodním 
čísle svým bzukotem „mouchy“ z devátého oddílu a odklepaly košťaty „uklízečky“ ze čtvrtého 
oddílu. Poté nás již  pozvala kapela Mix na taneční parket. Letos ubylo na sále stolů a tak měli 
tanečníci více prostoru k tanci než loni. Hudebníci hráli téměř nepřetržitě a každou celou 
hodinu ponechali prostor pro nějakou tu vsuvku. V devět hodin nám Tajfun předvedla Talk 
show – Uvolněte se prosím – dokonce i s úvodní znělkou kdy přijela v epesním blikajícím 
autíčku. Na červenou pohovku si pozvala hosty Zajdu a Chobota, kteří poinformovali účastníky 
plesu o projektu kluboven. V deset hodin nám zase Trojky v krátké hře předvedli jak se staví 
klubovny z papírových krabic. Do jedenácti hodin probíhala v celé budově CVH (celovečerní 
hra) pro dobrodružněji založené návštěvníky plesu. V jedenáct hodin oblažil náš oddíl všechny 
návštěvníky moderovanou anketou ve stylu pořadu Nikdo není dokonalý. Určitě by se setkala s 
ještě větším úspěchem kdyby předtočená videa měla lepší kvalitu zvuku. Ale i tak jsme snad 
nezklamali a pobavili kolemstojící a kolemsedící veselými odpověďmi na záludné otázky. Ve 
dvanáct hodin pak jako „půlnoční překvapení“ nastoupila garda táborových masek ke slavností 
promenádě. V davu bohyň, indiána, partyzána, Brumbála, bradavického školníka Filche a krále 
Gudleifra s pážetem určitě nejvíc vyčnívali naši zástupci – Gandalf a zlobr. Nedílnou součástí 
plesů je i tombola. Nutno dodat, že naše tombola byla dost vypečená a i ta nejmenší cena byla 
popsána nadmíru tajemně a působivě, takže se nestalo aby si někdo cenu vůbec nevyzvedl. Ples 
skončil ve dvě hodiny. Pořadatelé a pomocníci vyprovodili hosty kterým se nechtělo odejít, 
poklidili a ve tři hodiny už by nikdo nepoznal, že se v Liďáku odehrála taková velkolepá 
akce… 

            Petr 
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Kalendář akcí na skautský rok 2008/2009 

2008 
20.-21.9.   Zahajovací výprava do Jarošova 
10.-11.10.   Lánská Hučka 
31.10.-2.11.  Podzimní výprava na Posekanec 
21.-22.11.   Vyzvědači 
28.11.   2. skautský ples 
12.-14.12.   Vánoční výprava 
 
2009 
30.1. Běžky nebo tělocvična (dle počasí)  
30.1. podvečer  Akce pro rodiče (promítání) 
28.2.    Bazén nebo běžky (dle počasí) 
20.-22.3.   Výprava na Maděru 
18.4.    Regata 
24.-26.4.   Ivančina (Beskydy) 
květen, červen Velká středisková akce na Posekanci a jednodenní výprava na 

kole 
12.-14.6. Velká výprava pod stany 
1.-15.8. Tábor Kunratice (termín bude upřesněn) 
 
+brigády a předem neplánované akce 
 
Něco pro zasmátí 
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Výsledky bodování od září do listopadu 2008 
 

Výsledky bodování družiny Nováčků 
 

Pořadí Jméno Počet 
bodů 

1 Martin Švarc 134 
2 Dominik „Bílek“Kubík 128 
3 Michal Křemenák 109 
4 Jára Lustyg 95 
5 Jirka Kubík 95 
6 Petr Jílek 93 
7 Petr Kratochvíl 82 
8 Vojta Jireček 72 
9 Honza Šmíd 55 
10 Štěpán Doubek 55 
11 Babička 41 
12 Ondra Maloch 31 

 
Výsledky bodování družiny Partyzánů 

 
Pořadí Jméno Počet 

bodů 
1 Ferenc 129 
2 Uzel 123 
3 Opičkin 121 
4 Křovák 111 
5 Marek 104 
6 Zdenda 101 
7 Berry 99 
8 Hřebík 99 
9 Očko 87 
10 Kubaba 81 
11 Zabudka 78 
12 Frodo 55 

 
 
Obě družiny mají vlastní bodování – nelze proto přesně srovnávat členy různých 
družin. Přesně ale lze srovnávat členy stejných družin a to se jeden diví, kolik bodů 
dělí první a poslední místo. Dám ruku do ohně, že je v tom hlavně docházka… Do 
příště polepšit!!! ☺ 
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