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Vánoční výprava  13. - 14. 12. 2008 
 

Po příjezdu na Posekanec jsme hráli hru. Účelem 
bylo najít lístek, na kterém byly další údaje kam jít, 
zapsané ve stupních. Ty jsme museli zadat do buzoly a 
tak se to opakovalo asi šestkrát. Po této hře jsme se vrátili 
do chaty dostali jsme do dvojce pomeranč ten jsme 
rozpůlili a vydlabali. Do něj jsme vložili knot, zalili 
voskem a počkali, dokud nezaschne. Mezitím jsme 
připravili večeři. Řízek a bramborovou kaši, ani pórek 
nechyběl. Bohužel ne každý ji dojedl. Po večeří jsme 
všechny svíčky zapálili. Fotograf si je vyfotil pak jsme je 
sfoukli a zapálili prskavky. Už byl nejvyšší čas na 
rozdávání dárků. Po rozdání dárků jsme dlouho hráli na 
kytaru. Šli jsme spát pozdě v noci. Ráno jsme se sbalili a 
šli jsme čekat na autobus. Autobus přijel a odvezl nás do 
Litomyšle, kde jsme se rozešli domů. 
 

Ferenc 
    

Bazén Česká Třebová  28. 2. 2009 
 

28.února jsme se sešli na autobusáku. Bylo nás tam 15: Opičkin, Zábutka, Kubaba, 
Dominik, Petr Fiala, Širafa, Kasakoko, Martin, Vláďa atd… a já. Nasedli jsme do 
autobusu a jeli jsme do České Třebové. Vystoupili jsme na zastávce a šli jsme chvíli 
pěšky. Přišli jsme k bazénu, zaplatili jsme, převlíkli jsme se, rozdělili jsme se do skupin 
po pěti a šli jsme se koupat. Skákali jsme ze skokánků, jezdili jsme z tobogánu a chodili 
jsme do vířivky pak byly závody a potom jsme plavali na čas. Když jsme skončili, oblíkli 
jsme se a každý jsme si šli něco koupit. Pak jsme se vyfotili a šli jsme zas na tu zastávku. 
Tam se vyhlásily výsledky kdo měl nejrychleji uplavaný celý bazén (já jsem byl druhý a 
už jsi nepamatuju kdo byl první*) a už přijel autobus. Petr nám dal kokosový tyčky a jeli 
jsme do Litomyšle a tam jsme se všichni rozloučili. :-)))))  
 
* První byl Michal Křemenák (pozn. redakce) 
 

Očko 
    

Svojsíkovy závody  18. - 19. 4. 2009 
 

Dne 18.dubna se na parkovišti u II. ZŠ setkaly všechny Litomyšlské skautské 
oddíly. Všichni byli kompletní až na 13. oddíl. Neměli jsme členy. Za Tři slunce měli jet 
Partyzáni a Bílí tygři. Družstva se musela spojit do jedné družiny a to do Partyzánů. Ve 
Vranicích se sešlo jedenáct skautských týmů z Moravské Třebové, Poličky, Dolního 
Újezdu a Litomyšle. Chvíli po zapsání závodících týmů a vybalení věcí (rozdělání stanů) 
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se konal velký nástup všech týmů, při kterém se vysvětlila pravidla hry Fort Crow. Po 
nástupu byly různé aktivity. Někde se opékaly hadi, někde se zas pletly náramky a na 
hřišti se hrálo ringo! Ringo hráli kluci ze třináctého oddílu a dívky ze třetího oddílu. 
Dívky proti Partyzánům neměly šanci. Partyzáni je pokaždé porazili. Po aktivitách se 
odehrála první zkouška k dostání pokladu. Poté bylo vyhlášení a večeře. Po večeři byl 
nástup. Zde se vysvětlila noční hra. Byl to orientační závod aneb ,,Majáky´´. Bylo jich 
celkem 7. Velmi málo týmů získalo všechny majáky, ale některým se to povedlo. Druhý 
den ráno se odehrálo vyhlášení. Potom se musel uklidit celý tábor. Po úklidu byl nástup, 
rozlučka a jelo se domů. „Poklad Fort Crow byl OBJEVEN!!“ 

 
Opičkin  

 
Regata  25. 4. 2009 
 

Tradičního pouštění lodí na Desince se opět zúčastnily 3 oddíly. 17 členů našeho 
oddílu, 4 trojky, 5 devítek a Lipavsonovic sestřenka Klára – tu vždycky na Regatu 
adoptujeme. Celkem se na startu sešlo 7 lodí. Náš oddíl vedl nejen co do počtu členů ale i 
co do počtu plavidel -  na vodu jsme spustili 4 lodi, trojky dvě a devítky jednu. Tři lodi 
byly veteránky z předchozího ročníku a měly tedy už dostatek zkušeností se záludnostmi 
říčky Desinky.  

Počasí nám přálo a i vody bylo dost. V prvním rychlém úseku mezi startem a 
mostkem pod Šibeničákem se dvě lodi potopily a jejich plavčíci se museli přidat 
k posádkám okolo plujících plavidel… Po obědové pauze u mostku jsme se vrhli na 
druhou, delší a pomalejší etapu. Během ní se projevily zkušenosti starých mořských vlků 
a znalost povodí. První tři místa obsadily lodi našeho oddílu a to v pořadí: 1. Vyprávěč 
příběhů; 2. Šíp; 3. Orindž. Čtvrté a páté místo obsadily holky. Zpáteční cesta z Višňárů 
přes pole byla jako vždy zdlouhavá a opět se ukázalo jak je důležité mít dostatečnou 
zásobu tekutin. Takže myslete na to pro příště... AHOJ!!! 
 

 
Petr 
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Výprava za pohraničním opevněním  15.  - 17. 5. 2009 
 

Ve 3 hodiny jsme vyrazili. Jeli jsme vlakem až do Mladkova. Odtud jsme šli pěšky 
směr Ziemska brana (Zemská brána). Po cestě jsme našli pěknou upravenou louku s 
ohništěm. Utábořili jsme se a rozdělali oheň. Ráno jsme pokračovali v cestě. Po půl dni 
jsme došli k Zemské bráně. Křovák a Kanec nadávali, že je to jenom pitomý most. 
Naobědvali jsme se a šli jsme k Pašeráckému mostu. Tam jsme zahráli bojovku a udělali 
malou přestávku. Potom jsme šli na Haničku. Po cestě jsme prošli každou třetí pevnost. 
Došli jsme na rozcestí, a tam jsme se rozhodli že na Haničku nepudem, že půjdem 
pomalu na vlak. Po chvíli cesty jsme se utábořili. Petr nám nechtěl povolit oheň, ale 
nakonec ho povolil. Ráno jsme vyšli na vlak a jeli domů 

 
Křovák 

    
Brigáda na Posekanci   23. 5. 2009 
 

Účast byla hojná. Kromě šesti členů z našeho oddílu se na Posekanci sešlo i velké 
množství trojek a devítek. Prvním úkolem bylo vyhození prastarého gauče ze Zeleného 
salonku (v našich srdcích zůstane navždy) a jeho odvoz. Pak jsme s pomocí devítek 
rovnali haldu krajinek do úhledné hromádky za stodolou. Chvíli jsme taky řezali dřevo 
řetězovou pilou než se nám rozbila. Museli jsme přejít na klasickou ruční pilu, ale to už 
nebyla taková legrace. Trojky uklízely vnitřek chalupy, myly nádobí, podlahy a vůbec 
dělaly všechny ty nepopulární práce. Zub sekal křoviňákem plac mezi chalupou a 
stodolou a taky loučku, na které se budou stavět stany. Devítky uklízely posekanou trávu 
a taky měly na starost úklid venkovní kuchyně. Ovšem zlatým hřebem celé brigády byla 
oprava dlažby ve venkovní jídelně, kterou prováděli fachmani z našeho oddílu. Jeďte se 
všichni podívat, protože výsledek stojí za to☺  
 

Petr 

                       


