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Pár slov úvodem

Do vánočního čísla se nám moc článků nesešlo, ještě větší škoda je, že mi rádcové 
neposlali ke zveřejnění bodování družin. O to víc patří dík autorům článků, které v tomto 
čísle najdete. Odměnou za vytvoření těch pár řádků nejsou žádné body ani známka jako 
ve škole (a nikomu taky neutrhneme uši za to, že nic nenapsal). Daleko důležitější je, že z 
Třinácteráků s tvoří naše oddílová kronika a ten, kdo do Třinácteráku něco napíše pomáhá 
tvořit naši historii. Podle svého může vypsat okamžiky, na které budeme jednou 
vzpomínat. Navíc jeho jméno bude navždy vepsáno v naší kronice a to je celkem pěkná 
odměna za trochu námahy.

Tak ať se vám letošní poslední a zároveň jubilejní 20. Třinácterák líbí.

A na závěr ještě jedna organizační poznámka: program akcí na rok 2010 se objeví 
na našich webových stránkách do konce roku 2009 a v lednu ho rádcové všem řeknou na 
družinových schůzkách.

Matěj



Maděra          20.-22. 3. 2009   

Nejdříve jsme se svezli autobusem do Poličky, pak nás další autobus popovezl blíž 
k Maděře. Šli jsme do kopce a cestou jsme si hráli se sněhovými koulemi, protože byly 
kupy sněhu všude kolem. Potom už to bylo dobré, protože to bylo zase z kopce.Když jsme 
došli na Maděru, tak jsme viděli hezkou chatu poličských skautů. Nastěhovali jsme se a 
nastala první disciplína na téma Zlatokopecká výprava na Maděru. Byli jsme rozděleni do 
dvou skupin, které musely postavit most z různých pomůcek. Když jsme přepravili 
vozíky, rozbalili  jsme zpěvníky a začali zpívat. Někteří i tancovali třeba na písničku Jdou  
po mně jdou tancoval Babička a Bílek. Šli jsme spát. Druhý den ráno jsme se nasnídali a šli 
jsme do lesa hledat Muflony a Vlky. Když jsme  dohledali šli jsme zase do chaty. Tam nás 
čekal výborný guláš. Dobře jsme se najedli. Potom nás čekaly další disciplíny. Hra na 
letadýlko, schovávání a vyndávání sirek jednou rukou, pečení buřta pro starostu, tahání 
sáněk na čas. Druhou noc byla disciplína postavit totem pro boha zlata.Ale opravdu 
poslední disciplína byla ukrást zlato aniž by nás vedoucí chytli. V této disciplíně naše 
družina zvítězila. Pak jsme udělali pár společných fotek a vrátili jsme se šťastně domů. 
 

Martin Švarc

Lánská hučka         9.-10. 10. 2009  
Lánská Hučka je 24hodinový štafetový běh. Běhá se na Lánech. Zpravidla bývá doplněna 
nějakými doprovodnými akcemi pro ty, kteří zrovna neběží. Běhá se vždy od pátku 16:00 
do soboty 16:00.Tato akce se již koná po 17 .Učastníků se sešlo kolem 40.Večer sme snědli 
guláš a po té i praclíky. Ráno langoše. Naběhalo se 292 kilometrů a 920 metrů.

Hawkins



Tábor Kabibonoka                     4. 8. - 15. 8. 2009   

I přesto, že naše hostování na tábořišti poličských skautů nebylo úplně 
nejúspěšnější, nevzdali jsme se a rozhodli se dát Doganovi ještě jednu šanci. To se nám 
také nakonec vyplatilo, když jsme byli odměněni krásným počasím. Celotáborová hra byla 
zaměřena na indiánské téma a zavedla nás mezi bojovníky kmene Sioxů, kteří se vydávají 
na svou pouť za svobodou a hledáním bájného artefaktu Kabibonoka. Předtábor se letos 
odehrál ve složení já, Matěj, Kasakoko a Íťa. Protože kluci nelenili a na jaře absolvovali 
kurzy, měli jsme k dispozici nového hlavního vedoucího a zdravotníka.

Kluci se na tábor dopravili objednaným autobusem, což se nakonec ukázalo jako 
poměrně drahý způsob dopravování. Oproti loňskému roku přibyl ke kuchyni dřevěný 
přístřešek, který je sice příjemnou jistotu v době případné nepřízně počasí, ale jeho stavitel 
patrně nevzal v úvahu reálnou výšku dospělého muže. Jak jsem již zmiňoval počasí nám 
letos opravdu přálo a jediný deštivý den přišel právě v době plánovaného celodenního 
výletu. Kasakoko tak musel s těžkým srdcem upustit od svého pečlivě připraveného 
plánu. Jako ideální alternativa se ukázala cesta vláčkem a návštěva hradu Pernštejna. 
K zármutku některých zůčastněných nebyl na celodenní výlet povolen táborový oděv 
-bederní rouška, který se ale jinak plně využil. Ani letos nechyběl návštěvní den, který se 
tentokrát nesl v podobě marného hledání našeho tábořiště. Nakonec však většina rodičů 
úspěšně nalezla své ratolesti a přispěla pečenými dobrotami do naší kuchyně. Při 
vzpomínání na tábor bychom rozhodně neměli zapomenout na slibový oheň nebo večery s 
potní chýší. Bohužel se nám tentokrát nevyhnuly zdravotní potíže a koncem tábora nás 
potkala nepříjemná blicí epidemie a Íťa se jako novopečený zdravotník rozhodně nenudil. 
Nakonec jsme i tuhle nepříjmnost překonali a na zpáteční cestě už byli poblióni 
stabilizovaní. Na závěr jen poznamenejme, že příští rok pojedeme do Kundratic. Přejme si 
společně pod stromeček aby nám vyšlo počasí stejně jako letos a aby se ná zažívací potíže 
definitivně vyhnuly.

Vláďa V.I.V.



Vánoční bonus - vystřihovánky

Vrtule

Krabička na malé dárky





Třetí slavnostní skautský ples          27. 11. 2009  

Již třetí rok po sobě se v Lidovém domě konal slavnostní skautský ples. Celá ta 
sláva začala v pátek 27.11.09 o půl osmé. Já s doprovodem jsem bohužel dorazil až v 8 a 
tak jsem neviděl zahajovací scénku zahranou Ostřížema a Devítkama. Ale prej byla moc 
pěkná  K tanci hrála kapela MIX a hrála jako o život. Ples měla na starosti Škvára – bývalá 
to Devítka. Ta se taky zhostila role Jana Krause ve speciálním plesovém dílu „Uvolněte se 
prosím“. Jako hosté byli pozváni Zajda, Já a mluvící pes Ferda. Tombola byla propojená s 
celovečerní hrou, kterou taky připravily devítky. V nevýherních losech tomboly byly 
indicie do speciální křížovky a kdo vyluštil tajenku mohl se zúčastnit losováni o ceny. Kdo 
nebyl úspěšný v „CVH“ ten mohl doufat na výhru v tombole kde bylo mnoho krásných a 
legračních cen. Celým večerem provázel hippie zadredovaný moderátor „Šípa“. Uváděl 
jednotlivé vstupy a ve 24:00 uvedl i půlnoční překvapení: orientální břišní tanec v podání 
třinácti skautů a skautek. Za náš oddíl se mezi nimi vrtěl Lukáš a byl vážně k nakousnutí, 
stejně jako ostatní tanečníci a tanečnice. Po půlnoci už tempo plesání zvolňovalo a ve dvě 
hodiny byl ples oficiálně zakončen večerkou. 

Petr



Den přeslavný

(koleda)
 

ZAČÁTEK: bubnování 
PŘEDEHRA: housle + flétny (celá sloka) 

 
Emi        D        G    D  G 
DEN PŘESLAVNÝ JEST K NÁM PŘIŠEL 
Emi          D    G  D G 
V NĚMŽ MÁ BÝTI KAŽDÝ VESEL 
D G     D     Ami7  H7 
RADUJME SE, VESELME SE 
Emi     D     H7 Emi 
V TOMTO NOVÉM ROCE 
 

Emi       D      G   D   G 
ABYSME  K VÁM ZA ROK PŘIŠLI 
Emi       D     G   D  G 
A VÁS VE ZDRAVÍ ZAS NAŠLI 
D G     D     Ami7  H7 
RADUJME SE, VESELME SE 
Emi     D     H7 Emi 
V TOMTO NOVÉM ROCE 
 

Emi     D    G  D  G 
POBUDEM VESELÍ SPOLU 
Emi      D     G  D G 
PŘIPIJEM JEDEN DRUHÉMU 
D G     D    Ami7 H7 
PIVA, VÍNA, PÁLENÉHO 
Emi    D    H7 Emi 
NA ZDRAVÍ DRUHÉHO 
 

MEZIHRA CELÁ SLOKA 
 

Emi       D          G   D   G 
DEN PŘESLAVNÝ JEST K NÁM PŘIŠEL 
Emi         D     G  D  G 
V NĚMŽ MÁ BÝTI KAŽDÝ VESEL 
D G     D     Ami7  H7 
RADUJME SE, VESELME SE 
Emi     D     H7 E 
V TOMTO NOVÉM ROCE (zpomalit)


	Den přeslavný
	(koleda)

