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Pár slov na úvod 
 

Před více než třemi měsíci začal nový skautský rok. Pro náš oddíl je 
tento rok důvodem k oslavám. Už je to totiž 5 let co jsme spojili dva oddíly 
dohromady a vznikl tak nový oddíl Tři slunce. Kromě toho letos skauti na 
celém světě slavili stoleté výročí od založení skautingu. 

Náš oddíl v tomto roce čeká opět několik akcí. Pár jich už máme za 
sebou a můžete si o nich přečíst v tomto 15. vydání Třinácteráku. Seznam 
výprav které nás teprve čekají najdete i s termínem konání na poslední 
straně. To jistě ocení rodiče, kteří plánují rodinné akce a mohou tak v klidu 
naplánovat termín své dovolené.  

O pololetních prázdninách nás čeká velká zimní výprava na hory. Bude 
to opět do Čenkovic. Podrobné informace o výpravě najdete v přihlášce, 
která je přílohou tohoto vydání Třinácteráku. Musí být vyplněna a 
odevzdána spolu s poplatkem za akci do 9. ledna 2008. Přihláška zároveň 
poslouží k aktualizaci kontaktů na rodiče. Proto prosíme o vyplnění i ty 
rodiče jejichž syn z nějakého důvodu na výpravu  nepojede. Přihlášku si 
můžete také stáhnout na našich webových stránkách www.trislunce.com. 

Už je také znám termín a místo tábora. V létě pojedeme tábořit o 
pořádný kus dál než je to na Posekanec a to sice do Kundratic. Ty leží mezi 
Novým městem na Moravě a Bystřicí pod Pernštejnem. Termín je stanoven 
na prvních čtrnáct dní v srpnu. Přesný termín bude oznámen později. 

Zajda 
 
 
UNGAMBIKULA aneb Tábor 2007  (31.7. – 11.8. 2007) 
 

Letošnímu táboru, který se konal na naší základně na Posekanci, 
předcházel už tradičně předtábor, na který jsme se sjeli my velcí v sobotu 
28. července. Práce na přípravách bylo více než dost  a tak jsme se opravdu 
nenudili. Tentokrát, pokud mě paměť neklame, jsme oželeli tak plodné a 
potřebné debaty jako např. „ játra ano či ne“ a snad proto se nám vše 
podařilo nachystat na příjezd kluků, který se uskutečnil v úterý 31. 
července. 

Letošní celotáborová hra nesla název Ungambikula a zavedla nás po 
stopách britského dobrodruha McIntira do srdce černého kontinentu na 
počátku 20. století.  
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Jako správní badatelé jsme se pochopitelně nemohli obejít bez 
expedičních holí, pokrývek hlavy a košil s krátkými rukávy. Ty nesly 
barvy jednotlivých družin, které reprezentovaly výpravy nejslavnějších 
světových univerzit.  

Společně s celotáborovou hrou jsme si připomněli i stoleté výročí vzniku 
skautingu. Hned na druhý den tábora, byla naplánována stavba vorů a 
převoz přes místní rybníček, odnepaměti zvaný Bahňák. A tady se ukázalo 
co bude největším problémem tábora. Nebyli jím nikdo jiní než nájemci 
Baronky, kteří nekompromisně zakročili a převoz přes rybník nám rázně 
zatrhli. Celý zbytek tábora jsme pak trávili pod jejich neutuchajícím 
dohledem, který místy připomínal až neúnavnou práci bachařů. 

Počasí nám naopak letos ukázalo svou přívětivou tvář. Tradiční 
několikadenní lijáky se nedostavily a zároveň ani teploty nelámaly 
rekordy. Výsledkem bylo vyloženě pohodové počasí pro letní tábor. Díky 
tomu jsme si mohli vychutnat takové radovánky jako potní chýši, vaření na 
ohni nebo pálení keramiky.  

Nesměl samozřejmě chybět ani celodenní výlet, který byl letos 
orientován směrem na Nové Hrady a Polanku. Nechyběl ani slavnostní 
oheň, u kterého se slibovalo a křtily se nové přezdívky. Bohužel nechyběly 
ani zdravotní problémy vedení. Hlavně proto jsme museli upustit od noční 
hry, kterou si ale schováme na jinou příležitost. Rozhodně se však nedá 
říct, že by všechny naše noci byly tím pádem  klidné. Jednu jsme trávili v 
lese pod vlastnoručně vyrobenými přístřešky, kde došlo k seznámení s 
místní faunou, jinou nás zase navštívil přepad a jednu jsme trávili u 
Potápníků ve Zderazi jako součást hry Výsadek.   

Nechyběla ani výborná kuchyně pod Petrovou taktovkou. Vychutnali 
jsme si tak takové pamlsky jako borůvkové knedlíky, čínu nebo ražničí. 
Vše bylo uzavřeno opulentní žranicí, která byla tak bohatá, že jsme 
nakonec zapomněli i na již tradiční zpětné hodnocení tábora a museli jsme 
ho provést až v září na zahajovačce.   

Štěstí nám přálo i s bouráním tábora. Po nás nastupující skupina se 
rozhodla, že oproti původnímu plánu využije stany i polní kuchyni a tak 
nám ušetřila spoustu práce. 

Co si přát víc? Snad jen aby ten příští tábor byl ještě povedenější.  
                                                                                                              V.I.V. 
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Na Lánech po 15-té aneb hučka už má občanku (21. – 22. 9. 2007) 
 

Ačkoli byl tenhle ročník jubilejní, těch 122 lidí co přišlo běhat nebylo 
nic moc, a i těch 292,5 kilometrů bylo dost málo- 14. místo ����. 

Na druhou stranu bylo úplně super počasí a ani to sobotní grilování 
kuřátek nebylo špatné. Bohužel nebyl v noci gulášek a to nebylo pro těch 
deset lidí co tam od 11 do 4 běhali nic moc ����. 

První kilometr byl letos v podání běžců s občankou. Běžec po telefonu 
letos nebyl, ale nechyběla trochu „jiná“ půlhodinka chvíli před koncem- 
jezdilo se na terénních koloběžkách. Na závěrečné Štafetě byl i litomyšlský 
starosta Michal Kortyš. 

Doufejme že se příští rok podaří překonat rekord z roku 2002 a 
uběhnout aspoň 340. 

Meloun 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník Kilometr ů Pořadí 
1 311,65 5. 
2 294,6 13. 
3 308,02 9. 
4 309,52 8. 
5 330,45 2. 
6 301,12 12. 
7 317,55 4. 
8 310,63 7. 
9 320,05 3. 
10 334,4 1. 
11 311,49 6. 
12 306,4 11. 
13 291,02 15. 
14 306,85 10 
15 292,5 14. 
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JOTI  (19. – 20. 10. 2007) 
 
Na tuto akci jsme se sešli 19.října v naši klubovně. Sraz byl stanoven na 

sedmou hodinu večerní. O půl osmé už jsme byli v klubovně všici a mohlo 
se začít s vysvětlováním pravidel hry, která kluky čekala.  

Hra byla vyzvědačského charakteru, takže dvě území, tma, strach, zima, 
napětí a zjišťování informací u protivníka, prostě klasika. Ale letos byla 
doplněna ještě o práci s internetem (když už jsme ho tam měli). Ovšem s 
tím internetem to nebylo tak jednoduché. V klubovně se nám sešly jen dva 
počítače a internet se nám i přes všechnu snahu a přes všechny ,,routry“ 
podařilo zapojit jen na jednom. A kvůli tomu bylo JOTI spíše o hraní her, 
než o komunikaci se skauty z různých, blízkých i vzdálených zemí. Ale 
zpět ke hře. Kluci byli rozděleni do dvou skupin, které původně měly být 
co nejvíce vyrovnané, nakonec ale skupina s dolní částí náměstí (převážně 
páteční družina) doslova převálcovala své protivníky.  

Po hře a po jídle jsme se vrhli na další aktivitu, která nás čekala a to bylo 
vytváření vlastních krátkých komiksů, takzvaných ,,stripů“. Na stránkách 
www.stripgenerator.com jsme vytvořili spoustu krásných komiksů a pokud 
se vám je tam podaří najít můžete se na ně podívat. 

Druhý den byl ryze filmařský. Ráno jsme klukům oznámili, že musí 
natočit krátký film. Tak při snídani vymysleli zajímavý scénář a hned po 
snídani jsme se vydali do zámeckých zahrad ho zrealizovat. Film se 
nakonec docela podařil a můžete si ho pustit na stránce 
www.fireshow.trislunce.com/film.html. Velkou zásluhu na filmu má 
hlavně hlavní scénárista Meloun a samozřejmě také Opičkin, který mistrně 
ztvárnil hlavní roli babičky (proč roli babičky nehrál Babička to zůstává 
záhadou). 

Íťa 
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Drakiáda  (21. 10. 2007)  
 

Drakiádu pořádali letos opět Ostříži. Sraz byl na Žiďáku v neděli 
odpoledne. Za náš oddíl jsem se zúčastnil já, Sedlina a Babička. Naše 
skupina jela vozem Peugeot 306. Už z polní cesty od kravína ku Žiďáku 
jsme viděli grupu Trojek jak si to mašírují po poli. Od nich jsme se pak 
dozvěděli, že drakiáda byla zrušena kvůli špatnému počasí a naprostému 
nedostatku větru.  

I přesto jsme se ale pokusili zaplnit vzduch draky. Trojky měly hodně 
hezkých dráčků oddílové výroby, ale bohužel zapomněly, že fošny 
potažené papírem nelétají. Také ocas měli jejich draci pouze na ozdobu a 
nikoli jako funkční součást. Není divu, že se jim do vzduchu nechtělo. Z 
estetického hlediska to ale byli dráčci hezcí a do vývěsky jako podzimní 
dekorace by se byli určitě hodili… Moje a Vláďovy pokusy rozběhat draky 
a dostat je do vzduchu násilím se setkaly pouze s posměchem trojek 
(jmenovitě Kulicha a Zuzky B.). Mezitím Babičkův koupený drak plasťák 
přeci jen trochu létal, pokud se s ním běželo… Zamotaná šnůra ale i jemu 
znemožnila pokračovat. Avšak po několika úpravách geometrie se drak 
konstruktéra Ing. Fialy přeci jen vznesl a dostal se do vyšších vrstev 
atmosféry a tam už vítr foukal. Silon byl dlouhý asi 70 m, takže drak mohl 
být ve výšce přibližně 30 metrů.  Trojky jen obdivně zíraly. Nebyli jsme 
škrti a taky jsme jim nechali draka podržet, aby se mohly chlubit, že 
„pouštěly draka“.  

Nakonec rozdaly trojky památeční lístečky co měly připravené a i naše 
trojice je obdržela. Babička poté dostal diplom za létajícího draka a náš 
nejúspěšnější drak dostal diplomy dva! První za létajícího draka a druhý za 
nejvýše vystoupavšího draka. Tři slunce opět slavily triumf! 

Petr 
 
 
Výprava na Maděru  (2. – 4. 11. 2007) 
 

 V pátek 2.11. 2007 jsme vyrazili na výpravu na Maděru (základna 
poličských skautů, která se nachází asi 20 minut chůze od vesnice Telecí). 
Sraz byl klasicky na autobusáku, sešlo se nás okolo dvaceti. Nejdříve jsme 
jeli busem do Poličky, který málem nestihli bráchové Soukupové.  
Z Poličky jsme jeli busem do Telecího. Tenhle autobus jsme málem 
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nestihli všichni, ale nakonec to dobře dopadlo a dojeli jsme. Z Telecího se 
ještě došlo na základnu. V chalupě jsme se trochu zabydleli a najedli. 
Potom začal společný program. Hrála se pantomima, hra ucho a poté se 
zpívalo až do pozdních večerních hodin. Následovala ještě porada, které se 
účastnili už jen starší. 

 V sobotu ráno jsme hned po snídani vyrazili ven, kde jsme hráli různé 
týmovky. Největší úspěch měla jednoznačně hra "Na ponorky": čtyři až pět 
lidí utvořili jednu ponorku, jeden byl kapitán další strojovna a zbylí byli 
torpéda, všichni až na kapitána měli zavázané oči a nesměli mluvit, pomocí 
předem domluvených signálů se pohybovali a vypouštěli torpéda a snažili 
se potopit ostatní ponorky... Následoval oběd. Už si přesně nevzpomínám, 
co to bylo, ale bylo to docela dobrý (* ). Hnedle po obědě jsme vyrazili do 
lesa na bitky se štíty. Odehrálo se mnoho soubojů na mnoho variací a 
bojovalo se až do setmění. Potom jsme šli na večeři do chalupy. Večer se 
zase hráli různé hry a opět se zpívalo.  

 V neděli ráno jsme uklidili chalupu a pomocí autobusů jsme se vrátili 
do Litomyšle, kde už nás čekali maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a 
tak...   

 Myslím, že výprava se vydařila, byla bez problémů a docela jsme si ji 
užili i my starší. 

Kasakoko 
* pozn. redakce: byla to gulášovka 
 
 
Tajná akce (18. 11. 2007) 
 

Nedělní sraz v klubovně byl provázen tajnostmi. Nikdo nic nevěděl a tak 
byli všichni členové překvapeni, že z tajné akce se vyklubal generální úklid 
klubovny (akce to tedy rozhodně byla a dokonale tajná taky, takže název 
byl správný:-) 
Členů se sešlo dost. Tolik, že jsme si docela překáželi. Ale pořádek v 

klubovně jsme udělali. Zase to tam vypadá jako u lidí a ne jako ve chlívě. 
Teď se jen musíme snažit ten pořádek udržet. Jinak si nikdo nebude jistý, 
která z dalších akci se opět zvrhne ve velký úklid...  

Mohla by být tou další vánoční výprava? A co takhle uklízecí tábor? A 
co na to Jan Tleskač? Umyl si své kolo? 

Petr 
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Kalendář oddílových akcí na skautský rok 2007/2008 
 
 
20. – 21. 9. 2007  Lánská Hučka  [celé středisko] 
19. – 21. 10. 2007  Joti  [ Íťa ] 
2. – 4. 11. 2007  Výprava na Maděru [Kasakoko ] 
30. 11. 2008   Skautský ples 
7. – 9. 12. 2007  Vánoční výprava na Posekanec  [ Vláďa ] 
20. 1. 2008   Sjezdovky – Přívrat nebo Č.Třebová [Lukáš] 
31. 1. – 3. 2. 2008  Hory – Čenkovice  [Zajda] 
20. – 22. 3. 2008  Výprava do Jarošova  [Miloš] 
19. 4. 2008   Regata  [zatím celý oddíl] 
Termín bude upřesněn Úklid Černé hory 
7. – 9. 5. 2008   Výprava do Moravského krasu 
14. 6. 3008   Výprava na kolech za lanovými aktivitami 
2. 8. – 16. 8. 2008  Tábor -  Kundratice 

(může dojít k posunu termínu o cca 3 dny) 
 

Kromě uvedených akcí probíhají každý týden pravidelné družinové schůzky.  
V kalendáři nejsou uvedené oddílové schůzky, brigády a další menší akce, které 
se ohlašují  až na schůzkách v průběhu roku. 
 
 
Rozdělení skautských družin v roce 2007 – 2008  
 
Středa, začátek 16:30 
 
Íťa 
Švábík 
Zabudka 
Hřebík 
Uzel 
Berry 
Marek 
Vočko 
Fuba 
Hawkins 

Pátek, začátek 16:00 
 
Kasakoko 
Meloun 
Úto 
Kubaba 
Křovák 
Zdenda 
Frodo 
Ferenc 
Opičkin 
Babička 


