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Vikinský tábor v Kundraticích 4.-15.8.2010 
 

Nad zátokou jižního Skane se snášel letní soumrak. V kotvišti 
se pohupovala řada štíhlých lodí, delší než bývalo na tuto roční 
dobu obvyklé. Místní svobodní muži bývali totiž zpravidla již od 
časného jara na výpravách za obchodem do bližších či 
vzdálenějších končin a zřídka se vraceli dříve než padlo listí. 
Tentokrát ale zavolal starý jarl Hakon k velkému thingu a nikdo si 
nedovolil neuposlechnout. Vždyť už netradiční čas, kdy se setkání 
všech svobodných mužů konalo, napovídal, že řešit se budou věci 
mimořádně významné. Nebylo žádným tajemstvím, že ambiciozní 
zeť jarlův, mladý Mjolnir stále hlasitě volá po návratu starých 

zvyků z dob vražedných nájezdů, které místní podnikali do všech okolních krajin 
předtím, než se jarl Hakon ujal své vlády. 

Oheň praskal, pivo teklo proudem bubny a píšťaly zněly a vousaté brady se lesky 
tukem. Náhle veškerý lomoz a smích umlkl. To do poradního kruhu k ohně vstoupil starý 
jarl. Býval to nejmocnější z válečníků, který usmířil místní rozhádané klany a prosadil 
budování nových obchodních cest po moři i souši místo krvavých nájezdů na území 
sousedů. Nyní však již léta dolehla na jeho široká ramena a jeho dříve tak jasný úsudek 
se začal zatemňovat mrakem stařecké pošetilosti. Jarl zplodil za svého mládí řadu dětí, 
ale synů jen poskrovnu. Z těch pár již většina zahynula během cest a i nejstarší Are, který 
se kdysi vydal hledat bájnou Zemi tří sluncí 
kamsi na východ, byl již dávno považován 
za mrtvého a rodinou oplakán. Poslední léta 
byla navíc mimořádně špatná. Obilí se 
nedařilo, zimy byly dlouhé a kruté. Mnoho 
krav se zaběhlo a ty co se z pastvy vrátily, 
měly v očích děs a hrůzu. Brzy proto začaly 
sílit hlasy, které tvrdily, že je čas ustanovit 
nového vůdce celého Skane. Nejmocněji z 
nich pak zněl právě hlas mladého Mjolnira, 
Hakonova zetě. Ten se nezdráhal promluvit 
ani na thingu a ostře proti svému tchánu 
vystoupil. 

Když už to vypadalo, že dojde k bitce a na nejposvátnějším místě celého kraje bude 
prolita krev, vystoupil ze tmy moudrý stařec, jehož jméno zmizelo v propadle dějin a ke 
kterému všichni místní chovali nábožnou úctu. Před jeho pronikavým pohledem si nikdo 
nedovolil sáhnout po zbrani a tak když vřava umlkla stařec potichu promluvil. Tak jako 
již dříve častokrát vyslovil i dnes věštec proroctví. V něm pravil, že země nedojde klidu, 
dokud se stateční plavci ze Skane nevydají na dalekou cestu a nepřivedou zpět 
ztraceného jarlova syna Areho. 

Jarlovi věrní nečekali s přípravami na cestu dlouho. Vybrali ze svého středu ty 
nejudatnější a nejzkušenější bojovníky a plavce, v hustých lesích nalovili dostatek zvěře 
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a hned dalšího dne byly vypraveny tři válečné lodě, které se vydaly bez dalšího prodlení 
na dlouhou a nebezpečnou pouť. Plavba to byla obtížná. Nedaleko od ostrova Gottland 

byly lodě přepadeny místními piráty, kteří se 
zmocnili zásob a pokladů našich Vikingů a 
ukryli se na svém ostrově. Nečekali ale, že se 
Skaňané nezaleknou a pro své věci si připlují. 
Vikingové sice po kruté řeži s piráty zvítězili, 
ale nešťastnou shodou okolností přišli o své 
lodě a zůstali na ostrově jako trosečníci. Ani 
tyto útrapy však nedokázaly zlomit touhu 
splnit důležité poslání a tak se jim nakonec 
podařilo dostat se až na ostrov Gottland, kde 
se k výpravě připojil zcestovalý a moudrý 
muž jménem Spof, který nabídl našim 
vikingům své služby. 

Další směr cesty byl jasný - ústí velké 
řeky a proti jejímu proudu až do hlavního města Kyjevské Rusi. Zde naše cestovatele 
uvítal samotný vládce Kyjeva kníže Pjotr, který všem nabídl svoje pohostinsví a vyzval 
je k účasti na velkých ruských hrách. Jednoho večera během turnaje navštívil Spof své 
přátele a varoval je, že kníže, který se zalekl jejich výkonů při hrách, hodlá příští noci 
přepadnout jejich tábor a všechny je povraždit. Bylo nutné urychleně uprchnout z 
Kyjeva. Útěk však musel být nenápadný a tak část posádek zůstala na místě aby 
nevzniklo podezření a část vyrazila pod rouškou tmy, na radu svého průvodce do města 
Novgorod, které už od nepaměti nevycházelo s Kyjevany po dobrém. 
I přes všechna nebezpečenství se nakonec všem podařilo štasně dosáhnout bran 
Novgorodu, kde je místní starosta vřele přijal a nabídl jim azyl. Klidu si však nikdo 
dlouho neužíval, brzy k hradbám dorazilo vojsko Kyjevských pod velením největšího z 
Pjotrových válečníků bojara Dimitrije. Stateční Novgorodští odmítli vydat své hosty a 
tak se rozpoutala strašlivá bitva o holý život města i našich 
cestovatelů. Obránců se podařilo několikrát úspěšně odrazit útoky 
Kyjevanů, ale ztráty byly strašlivé. Když vikingové viděli, jaké 
utrpení městu přinesli, rozhodli se uprchnout po řece z Novgorodu 
a uchránit ho tak před hrůzami dalšího obléhání. V nestřežené 
chvili se jim podařilo dostat se na řeku a po ní do pustých plání 
vnitrozemí Rusi. 

Ani zde se jim ale nebezpečí nevyhnula. Průvodce Spof byl 
zajat místním kočovným kmenem Pečeněgů a náčelníkem obviněn 
z vraždy jeho syna. Našim plavcům se ale podařilo prokázat jeho 
nevinu a poté, co složili starodávnou zkoušku důvěry, jim náčelník 
prozradil, že tudy před lety viděl procházet skupinu jejich krajanů 
mířících na sever. Nebylo obtížné uhádnout o koho šlo. Kdo jiný 
ze seveřanů by se mohl trmácet touto krajinou než zbytky Areho 
výpravy, hledající Zemi tří sluncí? Ta už také neležela daleko a 
naši poutníci do ní brzy dorazili. Našli zde však již jen Areho 
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ostatky a syny jednoho ze členů původní výpravy Soneho. Společně se Sonessony pak 
postavili nové lodě a vydali se i s Areho kostmi na dlouhou plavbu domů. Cesta přes 
Öland a Gottland probíhala opět velmi dramaticky a než se naši Skaňané dostali domů, 
museli se vypořádat s nepřízní počasí i zákeřnými Estonci, kteří v těchto vodách rádi 
přepadávali a vykrádali lodě. 

Do Skane dorazili právě v čas aby pomohli posílit a vybavit armádu, která se po 
smrti jarla Hakona odmítla podrobit Mjolnirovy, který se sám prohlásil za nového vládce 
země. Nevyhnutelné střetnutí se blížilo, opravovaly se zbroje a brousily čepele. A pak 
jednoho dne došlo uprostřed hustých lesů Skane k největší bitvě jakou kdy země viděla. 
Štíty praskaly, meče lámaly a země se chvěla. Když už padal soumrak padl pod mnohými 
ranami zrádný Mjolnir a zbytek jeho armády uprchl a nebo se vzdal. 

U večerního ohně pak byl zvolen za nového jarla nejlepší z válečníků, kteří vypluli 
do Země tří sluncí Opičkin Herynksson. Od rady starších dostal prastarou válečnickou 
helmu a soudek nejlepšího gottlandského piva. Kraj Skane došel podle starcovy věštby 
pokoje a Areho ostatky spočinuly v rodné zemi. 
 

V.I.V 
 
 
 

13. výsadková brigáda 13. výsadková brigáda 13. výsadková brigáda 13. výsadková brigáda ----    Operation „Three suns“ Operation „Three suns“ Operation „Three suns“ Operation „Three suns“ 
29.29.29.29.----31.31.31.31.10.2010.2010.2010.2010101010    

První den což bylo asi 20:45 jsme chodili na hřbitov kdy jsme dostávali 
průkazy abychom mohli vůbec hrát a potom jakmile jsme všichni získali své 
průkazy jsme šli spát, protože další 
den byl opravdu náročný. Druhý den 
jsme se nasnídali a vyrazili jsme do 
lesa kde jsme do oběda hráli hry. Po 
velice vydatném obědě jsme umyli 
nádobí hodili si dvacet a pak jsme se 
vrátili do lesa kdy jsme asi do čtyř 
hráli hry, které se týkaly našeho 
příběhu podle, kterého se odehrávala 
celá naše výprava. Potom co jsme 
dohráli jsme se vrátili do chaty kde 
jsme se navečeřeli. Potom jsme zjistili vyhodnocení našeho úsilí a pak jsme si 
chvíli mezi sebou povídali a šli jsme spát. Druhý den po velice zajímavém budíčku 
jsme uklidili chatu vzali bágly na záda a šli jsme na zastávku až na Budislav kde 
jsme nasedli a jeli domů utahaní a zároveň trochu smutní,že zítra je zase škola. ☺ 

 
Krysař 
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Pochod rytí ře Toulovce 
 

Ráno 25.9.2010 v 8.45 jsme odjížděli od hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli. Z 
Litomyšle jsme jeli do Vranic kde se startovalo byly tam tři možnosti tras 
8km, 16km a 30km. Ve Vranicích už pár kluků čekalo jeli totiž dřívějším 

autobusem.U startu jsme se rozdělili do dvou 
skupin, ty co už tam byli a ještě pár od nás se k nim 
přidalo šli 8km, my zbývající čtyři jsme si vybrali 
trasu 16km.Cestou jsme uviděli např. Kolumbovo 
vejce, Betlém v pískovci, Toulovcovy  maštale a 
hlavně  Pivnickou rokli. Šli jsme dál a narazili jsme 
na kontrolní zastávku, kde nám dali čaj, tatranky a 
razítko na mapy. Přišli jsme do cíle a tam jsme od 
Toulovce dostali medaili  a diplom za snahu. Stěží 
jsme vyšplhali vzhůru k autobusu a jelo se do 
Litomyšle zase k hotelu Zlatá Hvězda. 

 
Martin Š. 

 
 
 
Inspiromat 2010 
 
Až do nedávna jsem neměl vůbec tušení, že žiju v MATRIXU. Dnes se z něj 
snad ale dostanu. Na hlavě mám klobouk, který má zabránit zaměření mé 
polohy. Spěchám s plnou krosnou na místo srazu, které nám bylo zadáno jako 
GPS souřadnice. Vůbec netuším, co všechno mě čeká. Nevím kam, pojedu a 
taky nic o tom co tam budu dělat. 

 
Podobné pocity mohli mít účastníci na 

začátku letošního Inspiromatu. Tahle akce 
připravená pro starší členy našeho skautského 
střediska začínala jako útěk z MATRIXU, světa 
ovládaného počítači a stroji. Nikdo z nich předem 
nevěděl, kam pojedou. Všichni dostali pouze 
instrukce o tom, co si mají vzít s sebou a kam mají 
v pátek v 16:00 dorazit. Pak už jen plnili příkazy 
tajemných lidí, kteří jim pomáhali dostat se ven ze 
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systému. Instrukce dostávali přes mobilní telefon nebo na webových stránkách. Už 
za tmy všichni dorazili na Černou horu, kde dostali další úkol. Rozdělat oheň. 
Potom už přišla poslední zpráva: MATRIX: Nejpozdeji v 19:00 musite byt vsichni 
u stare hospody kolem ktere jste prosli Ohen před odchodem musite bezpecne 
uhasit I presto ze neexistuje ☺.  Všichni to stihli v čas a ve stejnou chvíli kdy 
dorazili na místo se objevila transportní kapsle – autobus, který se z ničeho nic 
objevil v lese. Tím byli všichni zachráněni a po necelé hodince jízdy jsme už 
vyskakovali z autobusu v Letohradu. V místních skautských klubovnách už na nás 
čekal zbytek instruktorského týmu. Byli jsme tak kompletní a akce mohla začít. 

Páteční večer se nesl ve znamení seznamovacích her. Ve dvojicích jsme dělali 
rozhovory, kreslili vizitky a zjišťovali, jaká zvířátka mají jakou nemoc – se sirkou 
mezi zuby :-). Před spaním ještě došlo na promítání. Něco málo jsme si řekli o tom, 
co by měl člověk dělat a jak mluvit když někomu něco prezentuje a promítá při tom 
obrázky na stěnu. Pak už si to každý vyzkoušel sám při prezentaci fotek, které si 
každý přivezl a na kterých mělo být něco co je pro ně v životě důležité, nebo něco 
co pro ně byl velký zážitek.  

Sobotní ráno jsme začali pěkně zostra. 
Přes noc napadl první sníh a tak nemohla být 
jiná rozcvička než eskymácká honička. 
Hned po snídani už začal dopolední 
program. Skupinky se postupně střídaly na 
jednotlivých stanovištích, kde se učili nové 
věci. U Radka, který je expert na nože, se 
všichni dozvěděli jak to teda s těmi noži 
vlastně je a vyzkoušeli si různé techniky 
řezání. I když by tohle měli skauti zvládat 
levou zadní, tak popravdě už to dneska tak 
docela neplatí. Radkovy rady se budou 
určitě hodit. U Sikyho si mohl každý 
procvičit první pomoc. Na umělé figuríně si 
všichni vyzkoušeli jak správně provádět 
dýchání z úst do úst a masáž srdce. Teď už 
víme, že stlačovat hrudník cca 100 krát za 
minut není žádná sranda a člověk se při tom pěkně zapotí. S Hančou si skupinka 
zahrála několik her, které se všem mohou hodit na dlouhé zimní večery do 
klubovny. Hlavně pro mladší členy oddílů.  

Po dobrém obědě od Lufi, která byla hlavním kuchařem celé akce, jsme se 
věnovali rukodělné činnosti. Jedna skupina se učila plést turbánek pod Sikyho 
vedením a Radek se zase s druhou skupinou pustil do pletení náramku na ruku. Ale 
nebyl to obyčejný náramek. Pletl se z tzv. parašňůry a po rozmotání může sloužit 
jako nouzová uzlovačka. Pěkně odpočati jsme vyrazili na bojovku, která trvala celé 
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tři roky. Rok ale trval jen 20 minut a byl rozdělen na 4 roční období po pěti 
minutách. Hra byla zaměřena na fungování ekosystémů a jednotlivá roční období 
měla vliv na rychlost množení zvířat. Cílem tří družstev bylo vypěstovat co nejvíce 
zvířat žijících na vrcholu potravinové pyramidy ve třech ekosystémech. K tomu ale 
bylo potřeba „ulovit“ co nejvíce menších zvířat a najít podle mapy jejich stanoviště 
v okolí kluboven. Byla to hra, při které se hodně běhalo, ale musela se také 
vymýšlet strategie. Venku začalo mrznout a tak jsme byli všichni rádi, že skončil 
třetí rok a my jsme se přesunuli do teplíčka kluboven vyhodnotit výsledky. 
Pěkně provětráni jsme začali hrát stolní hry. Radek s Hančou jich přivezli celou 
krabici a tak bylo z čeho vybírat. Pro některé to byla určitě dobrá inspirace 
k nákupu nové hry do oddílu nebo k ježíšku. Na dobrou noc jsme si ještě prohlédli 
pár fotek a dozvěděli se něco o tom, jak táboří skauti v Americe.   

Ráno bylo ve znamení úklidu a balení, ale ještě nebyl všemu konec. Hned u 
snídaně začala dopolední agentská hra. Každá ze tří skupinek dostala malou obálku, 
ve které byly fotografie různých míst v Letohradu. Úkolem každé skupinky bylo 
zjistit co na fotce je, dojít na dané místo a tam se vyfotit. Při tom si všichni museli 
dávat pozor, aby je na těchto místech nevyfotil někdo z jiné skupiny. Překvapením 
bylo, jak rychle dokázaly skupinky místa najít, vyfotit se a vrátit se do kluboven.  

Po obědě jsme ještě udělali hodnocení celé akce, společné závěrečné foto a 
potom hurá domů na vlak. Snad se příští Inspiromat vyvede tak jako ten letošní. 
 

Zajda 
 
 
Regata  24.4.2010 
 

 Sešli jsme se tradičně v 8 pod věží. Účast byla hojná a cestou do Osečáku se 
ještě pár lidí přidalo, takže na startu nás bylo něco přes dvacet. Rok od roku je těžší 
sehnat dobré bidlo a přípravy před vyplutím se dosti 
protáhly (jako obvykle). Po startu chumel lodivodů 
vyrazil vpřed a jednotlivé týmy se proplétaly mezi 
sebou za halasného pokřiku. Trvalo déle než obvykle 
než se lodě rozdělily v nějakém jasnějším pořadí. Asi že 
už jsme všichni ostřílení námořníci (nebo spíš 
nářečníci:-). Během pauzy u mostku jsme se občerstvili 
a nabrali nových sil. Micro předvedl své varietní číslo 
hadího muže. 
 Z mostku se startuje tradičně zase naráz (časy se 
pak v cíli sčítají). Ani v druhé náročnější etapě za 
mostkem nebyla dlouho jasná čelní pozice, a tak by se 
případný divák jistě nenudil. Za ty roky se obyčejné 
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pouštění lodiček vytříbilo ve skutečně náročnou a jedinečnou sportovní akci. O 
vítězství mohou rozhodnout jak konstrukční detaily plavidla, tak i dobrá kondice 
lodníků, taktika družstva a technika práce s bidlem. A v neposlední řadě též náhoda. 
Naštěstí letos žádná z lodí nezůstala ztracena někde pod kořenem. Desinka si to 
pádila pěkně zčerstva, takže ani zrádné oleje před cílovou rovinkou (tedy vlastně 
zátočinou) nebyly tak úmorně nekonečnou překážkou. 
 V cíli jsme rozbili tábor a počkali na ostatní, kteří postupně dorazili. Berry si 
zatím trochu zaplaval z čiré radosti a Meloun postavil z bidel a zmáchaného 
oblečení podivné típí. Následovalo slavné vyhlášení pořadí a odchod. Celý závod 
proběhl neobvykle rychle a tak jsme už kolem dvanácté mířili k Šibeničáku (tj. asi 
tak o 3 hodiny dříve než obvykle). Co se týče pořadí a posádek, nechám prostor 
autentickým výpovědím z našeho Vzkazovníku. (viz Třinácterák č. 21) 
 

 
Matěj 

 
 
 
A na závěr něco pro zasmátí… 
 
 

 


