
21. TŘINÁCTERÁK 
 

 
 
 
 
 

Uvnitř naleznete: články o vánoční výpravě, cvičení v tělocvičně, 
plavání v České Třebové, Regatě, Dopadení Jesseho Jamese 
v Jarošově, Úklidu Černé hory + informace o táboře a pěknou 
písničku na vložení do zpěvníku 
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Po stopách Yettiho 18.-20.2009 
 

Na zasněžený Posekanec jsme dorazili v pátek večer. Po dlouhé době jsme 
měli na vánoční výpravě opravdu zimní počasí. 

Na chalupě jsme vyslechli přednášky mnoha světových kapacit v oblasti 
výzkumu Yettiho a rozdělili jsme účastníky do tří pracovních skupin. Každá 
skupina vytvářela poster o sněžném muži a pořádala přednášku. Dokonce byl venku 
ve tmě tajuplný Yetti zahlédnut… Trochu nám kazil radost špatný komín. Při 
topení v kuchyňských kamnech jsme čoudili do zeleného salonku a naopak. 
 Sobotní ráno proběhlo ve znamení rozcvičky s Člověče nezlob se. Chybějící 
figurky byly nahrazeny Dřevorubcem, Šnekem a panem Gumou:-) Jednotlivé týmy 
si musely právo hodu kostkou vysloužit řezáním dřeva, běháním nebo dřepy. 
Všichni se pěkně zahřáli a to byl účel. Také se za to rozdávaly útržky Yettiho 
kožešiny, které sloužily jako body po celou výpravu…  
 Dopoledne jsme se věnovali přípravě bramborového salátu na večer (zase 
problémy s komínem) a vyrábění svíček. Bohužel se nám roztekly kupované 
formičky a bylo po svíčkách:-( Vaření skromného oběda si vzal na starost Berry a 
Hřebík. Jejich špagety s omáčkou byly poživatelné:-) 
 Po obědě se měla odehrát náročnější hra, ke které ale byly potřeba 
Klábošovci, kteří ne a ne dorazit na Posekanec. Jako náhradní program jsme 
podnikli sněžný výšlap až na prosečské tábořiště. Klábošovci dorazili až s naším 
návratem na chalupu. 
 Večer jsme měli 
slavnostní večeři (klobásky 
s bramborovým salátem) a 
pak dárky u stromečku 
(letos ekologicky bez 
stromečku). Nejkrutálnější 
dárek byla asi nová 
oddílová kytara. Hned jsme 
si při ní zazpívali. Taky 
jsme na dataprojektoru 
shlédli film z tábora 
Ungambikula a nějaké 
fotky z vánočního DVD. 
 V neděli ráno byly 
přímo u chalupy nalezeny 
čerstvé stopy Yettiho a tak 
se jednotlivé teamy vydaly 
po jeho stopách. Na 
několika stanovištích plnili 
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různé úkoly – například pohyb po ledovci ve vichřici (cesta podél tenké bavlnky a 
poslepu). Na posledním stanovišti už se skupiny ocitly tváří v tvář samotnému 
Yeetimu a ulovily ho. 
 Po nedělním obědě všichni mohli utratit svoje kožešiny v dražbě úklidových 
činností (všichni chtěli vydražit co nejlehčí práce:-). Po úklidu už jsme se odebrali 
na autobus. Vzhledem k tomu, že teplota se pohybovala okolo -17°C jsme se už 
moc těšili domů… 
             Petr 
 
Dopadení bandy Jesseho Jamese,  12. – 14.3 Jarošov 

 
Letošní jarní výprava se nesla v duchu divokého západu. Proto jsme si hned 

po příjezdu do Jarošova zahráli Středověk (upravený na westernovou verzi), po 
vyblbnutí se pak mohlo konečně do tepla, do chaty. 

Tam už na nás čekal BANG!, zpívání a taky čtení o Jassem jamesovi. 
Mezitím se venku setmělo, a tak se mohla jít hrát noční hra – družiny si musely 
signalizovat pomocí baterky úkol, a ten potom splnit. 
 Celou sobotu jsme byli venku – hrálo se spousta her – vždy se Pinkertoni 
(detektivové) snažili dopadnout bandity. Na oběd jsme si uvařili pytlíkovou 
gulášovku s brambory a salámem (mňam), odpoledne se po několika dalších 
bojovkách v lese hrála závěrečná hra – jakýsi gamebook, na jehož konci čekal 
neohrožené detektivy samotný Jasse James. Toho museli zasáhnout papírovou 
koulí. 
 Hlavním hřebem večera byl veliký 
turnaj v BANGU, k večeři si mohl 
každý opéct buřta.  

Ráno se jako obvykle balilo, 
hledalo a taky uklízelo. Nakonec jsme to 
kupodivu stihli a mohli se vydat do 
Budislavi na autobus. Tam se ještě 
strhla menší koulovačka, ale nakonec 
jsme se všichni dostali ve zdraví do 
domů, Litomyšle. 
 
 
 
 
 

Meloun 
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Regata 24.4.2010  
 

- screen z oddílového vzkazovníku na stránkách  
http://www.trislunce.skauting.cz/ 
 
(nutno číst od zdola nahoru) 
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Země t ří sluncí Miki Ryvola 
 

          Ami                    G 
Až jednou hejna mejch podivnejch pták ů 
         Ami                Cdim 
vrátí se v podzimní v ětrnej den, 
         Ami                  Dmi 
zahlédnu za hradbu deš ťovejch mrak ů, 
          F7                  E7 
jak na m ě kejvá m ůj bláznivej sen. 
 
Až jednou poznám, že sen se mi vrací, 
a bude jasný, že z ůstal jsem sám, 
já p řijdu za vámi blázniví ptáci, 
          Ami     E7        Ami 
já p řijdu za vámi, jedno je kam. 
 
Ref: 
        Dmi      G7        C    Ami 
Nad obzorem trojice sluncí zá ří, 
    Dmi      G7        C 
volají hejna dál nad vodou, 
         Dmi        G   C    Ami 
do smrti snad se mi nepoda ří 
      F7       E7        Ami   Ami7 
dojít tam, kam cesty nevedou. 
          Dmi        G       Ami    Ami7 
Slepeckou h ůl v ruce mám nataženou, 
    Dmi     G            C    Ami 
maják ů slune čních hledám zá ř, 
      Dmi      G       Ab 
svítí tmou pro duši unavenou 
      C           H7          E7 
svítí tmou pro každou smutnou tvá ř 
          Dmi      G              C      Ami 
Zas vrací se hejna mejch divnejch pták ů, 
     Cdim    E7        Ami 
jako strom opadal kalendá ř. 
 
Až jednou ptáci mi p řinesou psaní, 
na cestu s nima že musím se dát, 
zav řu a p ůjdu bez dlouhýho ptaní, 
odejdu s nima a odejdu rád. 
 
Ref: 
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Jasný jak facka Hop trop 
 

 
               Emi         D               C 
1. Tak už to v ře a chlapi vostrý jsou jak me če 
                G               D             G 
   a že maj' vztek, tak pijou, co jen trochu te če, 
            D            Ami         H7 
   na lodi jak by m ěla p řijít velká bou ře, 
              Emi         D           C    Emi 
   to, co se d ěje, skoro podobá se vzpou ře. 
 
2. Za čal si kapitán, co hrozný tvrdil v ěci, 
   za který držet by ho m ěli v pevný kleci, 
   říkal, že sv ět je vlastn ě velikánská koule, 
   a nikdo nev ěřil mu ani na p ůl coule. 
 
    Emi       G               D 
R: Jasný jak facka, zem ě je placka 
            Ami          G 
   a kolem dokola jen oceán, 
             Emi              A 
   do tisíc láter, tvrdil to páter, 
            C           F  D 
   a to je víc než kapitán, 
                G                 D 
   ten když si nahne, hned ho to táhne 
             Ami         G 
   po řád na západ do Indie, 
              Emi              A 
   po zlat ě prahne, skon čí na ráhn ě 
              C             G 
   a dýl než tejden nep řežije. 
 
3. Bylo by snadn ější než jeho tvrdou hlavu 
   p řesv ědčit vorvan ě anebo mo řskou krávu, 
   že kdo se jednou vydal do neznámejch proud ů, 
   dostal se zaru čeně k poslednímu soudu. 
R: 
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Tělocvična 16.1.2010 
 

 Při této akci jsme si v tělocvičně SPGŠ zkoušeli skoky na trampolíně. Na 
začáku jsme se rozhýbali malou rozcvičkou. Po přípravném skákání nanečisto (bez 
trampolíny, jen tak přes lavičky) už 
jsme se dostali k odrazovému skokánku 
a trampolíně. Začali jsme obyčejnými 
odrazy a dopady do duchny. Pak přišly 
na řadu, roznožky, skrčky, dopady na 
zadek, dotýkání se špiček nohou v letu, 
otočky, salta přes tyč, proskakování 
obručí, chytání míče v letu, vyhazování 
míče za letu, který chytal ten co skákal 
za námi, podbíhání pod vyskočivším 
člověkem a nakonec přeskakování 
sedícího, ohnutého a pak i stojícího 
Lukáše… To jsme si panečku zaskákali. 
Všem se to moc líbilo… 
       
      Petr 
 
 
Plavání 
 
  V sobotu 20.2.2010 před polednem jsme se sešli na autobusáku u Billy, odkud 
jsme odjížděli do České Třebové. Tam jsme vystoupili a šli směrem k areálu 

aquaparku. Převlékli jsme se v šatnách do 
plavek a šli do bazénu. Rozdělili jsme se na 
plavce a neplavce, každá skupina měla svého 
vedoucího. Ve velkém bazénu jsme si zahráli 
kohoutí zápasy, odpočli jsme si ve vířivce a v 
páře, vydováděli jsme se na tobogánu. Za 
hodinu a půl jsme museli z bazénu, rychle se 
převlékli, nakoupili v bufetu občerstvení a šli 
na zastávku. Autobusem jsme se vrátili zpět do 

Litomyšle. Martin Švarc    
        
        

    Martin Š. 
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Balada o brigádě na Černé hořeBalada o brigádě na Černé hořeBalada o brigádě na Černé hořeBalada o brigádě na Černé hoře    
 

To jednou, když březen skončil. 
My vydali se k hoře Černé, 

neb každý z nás ze srdce toužil 
zúčastnit se akce sběrné. 

 

Od minule žádné změny, 
jak prozradil nám starý přítel. 
Máme sbírat náklad cenný 
a naplnit s ním velký pytel. 

 

My rozkazy jsme vyslechli 
a srazili podpatky. 

Pak po kraji se rozprchli 
 a sbírali odpadky. 

 

Sláva však nepatří jen nám, 
všichni na tom měli podíl. 
Plnou pravdu říkám vám, 
zúčastnil se každý oddíl. 

 

Tří sluncí zas jak máku,  
rozděleni na skupinky. 

Jedna odvezena k Šibeničáku,  
tropila tam blbinky. 

 

Teď už jen snad slavný výrok 
stačí říci závěrem. 

Sejdem se tam znovu za rok,  
když komanči nás nezruší. 

V.IV.IV.IV.I.V.V.V.V    

    


