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Zaháje
ení skauttského ro
oku 2010
0/2011
V tuto zamračenoou středu 1. září jsmee se již
tradičněě sešli, abycchom zahájili po prázddninách
nový skkautský rokk, sdělili si dojmy z prrázdnin,
ale hlavvně abychom
m se domlu
uvily na schhůzkách
a akcíchh pro právěě zahájený skautský
s
rook. Sraz
byl v 166:00 ještě na
n zahradě staré
s
klubovvny, do
nové jsm
me se přestěěhovali min
nulý týden, protože
město oobjekt v Cihlářské ulici prodaloo Úřadu
práce. T
Takže to byylo vlastně zároveň louučení se
starým obydlím. Tradičně
T
se nás sešlo z našeho oddílu
o
velicce málo. B
Byli přítomn
ni pouze
Strike, JJack, Davidd, Síma a já. Obecně celková střředisková účast
ú
byla m
mizerná. Vllčat bylo
také pětt a půl, kom
mpletní byl pouze
p
prvníí dívčí oddííl. Po úvodn
ní zdravici vvedoucího střediska
s
Šíra, byyly rodičům
m předány informace o nové kllubovně a následně sii jednotlivéé oddíly
domlouuvaly časy svých
s
schůzzek. Po chvvilce jsme se
s odebrali již jen se Strikem do
o prostor
nové kllubovny abyychom tam
m připravili zázemí pro
o volby do střediskovéé rady. Ty byly na
program
mu od 19:000. Strike po
oté odešel a my spoleečně čekali na ostatní delegáty :)) našeho
střediskkového sněm
mu.
zapsal: M
Mravenec

Nepov
vedená vý
ýprava na Jelení ho ru
Jak jižž z názvu vyplývá,
v
tatoo výprava se nějak
nepoveedla. Popraavdě řečenoo jsme to i trochu
čekali, takto po prrázdnicháchh a první schůzce to
bylo op
pravdu mocc na rychlo. Již na schů
ůzce, kde
se nás sešlo sice poměrně do
dost, většinaa hlásila,
že už mají
m rodinn
né, sportovnní nebo jinn
né plány.
Přesto to vypadallo, že by see nás mohllo sejít i
kolem pěti. V sob
botu ráno u vlaku jsmee se sešli
však jeen tři - Símaa, Jack a Mrravenec. Proto jsme
výpravuu po chvilcee rozmýšlen
ní odpískalii a vydali se
s sledovat softballovýý turnaj, kteerý tento
víkend pprobíhal naa chomutovsském hřišti a účastnil se ho v dom
mácím team
mu Beavers i Strike.
Shlédli jsme zápass domácích proti hráčůům Karlový
ých Varů a Sedlčan. O
Oba vyhráli Beavers
poměrnně jednoznaččně a tak, jssme odcházzeli kolem 12:00
1
spoko
ojeně domůů. Zbývá si jen
j přát,
abychom
m se na dalšší akci sešli v hojném ppočtu.
zapsal: M
Mravenec
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Brigád
da v klub
bovně
Na sobootu 18.9. 20010 byla sv
volána středdisková brig
gáda. Prograamen byl úk
úklid po stěh
hování a
přípravaa kluboven na nový skautský
s
rokk. Mimo jiiné jsme přřesouvali m
materiál do školních
šaten, kkde jsme si zřídili sk
klad, rozmissťovali náb
bytek v nov
vých kluboonách a lik
kvidovali
nepotřebbné a přebbytečné věcci, které jsm
me poté od
dvezli na sběrný
s
dvůr
ůr. Za náš oddíl se
zúčastniil Králík, Juura, Mravenec se Sím
mou a pozděěji dorazil i Cvrček, kt
kteý kvůli šp
patnému
počasí nemohl naa brigádu. Celkově nnás bylo ko
olem 15 vččetně někoolika rodičů
ů. Všem
zúčastněěným patří velký dík za pomoc.
zapsal: M
Mravenec

Krušnohorské šlápoty
š
20
010
Pomaluu se o slovvo začal hláásit podzim
m a s
prvnímiim padajícím
m listím přřišel čas i nna již
tradiční pochod Krušnými horami, který
pořádá naše středdisko pro veřejnost, pod
názvem
m Krušnohoorské šlápotty. Účastnííci se
pomalu začali scháázet u naší nové kluboovny,
kde byll start i cíl dnešní výp
pravy. Z naašeho
oddílu sse i přes veelký zájem na schůzcee sešli
pouze K
Králík a Garrtfield. Leto
os nechybělla ani
oddílovvý hafan Čaky, alee bohužel bez
paničkyy, která bylaa po noční. Po domluvvě jsme zvo
olili kratší trrasu. Okoluu půl desátéé jsme se
vydali nna cestu. Letošní
L
trasa nás vedlaa přes Horrní ves a Černovice
Č
aaž k PP Hrradiště u
Černoviic, odkud jsme měli i za mlhavéého počasí slušný výhlled dolů doo pánve. Dáále jsme
pokračoovali okolo hradiště až k prvnímu kontorlním
mo stanovištii, kde na náás již čelala Hanka s
Petrem. Nechali jssme si potv
vrdit průchood a pokraččovali dál v cestě . Užž jsme se to
otiž moc
těšili naa další stanooviště, kde na
n nás čekall Drobek a Liška
L
s ohn
něm a buřtem
m, který jsm
me si zde
mohli oopéci. Po oppečení buřtů
ů a delší pauuze jsme see vydali již směr Chom
mutov. Po podchodu
obchvattu silnice R7
R a průcho
odu kolem starého hřřibitova jsm
me byli skorro u cíle teedy naší
klubovnny. Tam jsm
me dorazili zanedlouhoo. Dostali jssme brambo
oračku a tep
eplý čaj. V losování
cen proo účastníky pochodu jssme letos bbohužel nic nezískali, ale vlastní akce byla opravdu
povedenná a už se moc
m těšímee na další roočník, který
ý se snad uskuteční.
u
D
Doufejme, že
ž se nás
sejde vííce jako v minulých
m
leteech.
zapsal: M
Mravenec
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Opera
ace Boleb
boř
Všichn
ni jsme se sešli u nnaší klubov
vny (já,
Králík,, Buldok, David
D
a M
Mravenec). Když
K
už
byl čaas, tak jsm
me šli naa trolejbussovou a
autobusovou zasstávku u vlakové zastávky
z
Chomu
utov Město. Když nám přijel trolejjbus, tak
jsme do
d něj nahrrnuly a vzzadu na náss čekala
Síma, která jela přímo z ppráce. Trollejbusem
jsme se
s dopravilli do Jirkoova před zdravotní
z
středisk
ko. Po chvííli nám přij el linkový autobus,
který náás zavezl do
d Jindřišsk
ké vsi. Tam
m jsme vysto
oupili a šli kousek poo silnici sm
měrem na
Bolebořř. Po chvílii nám skonččil plot, kteerý vedl po
odél silnice, a to bylo znamení, že
ž máme
zahnoutt do prava a vydat se do
d lesa. Takk jsme se vydaly
v
do leesa a tam bbyla velká tma.
t
Tak
jsme rozsvítili bateerky, abych
hom viděli, jak na cesttu, tak i na světelné znnačky na sttromech.
Když jssme našli 1. mezikešku
u, tak jsme dostali insstrukce na cestu
c
k dalšším značkám
m. Když
jsme je nalezli (stěží), tak jsme zjistily, žee se máme podle
p
dalšícch dostat k ddalší mezik
kešce. Po
cestě jsm
me museli lézt
l z kopeččku do kopeečku (hodněě příkré). Kd
dyž jsme ji kkonečně nalezli, tak
jsme doostali souřaddnice k další mezikešcee. Při chůzi jsme naraziili na potokk. Zjistili jsm
me, že se
musímee brodit. Prvvní šel mraavenec a tenn se moc nenamočil. Dále
D šel Buuldok a tom
mu to šlo
dobře. D
Dále se snažžil to přejít i s pomocí llana David, ale ten se vymáchal
v
a dost. Pro Králíka
K
si
přišel M
Mravenec, vzal ho na zááda a odnessl ho na druhý břeh. Předposlední jjsem šel já.. Síma si
vlezla nna jeden ballvan a ukázala mi, jak to přejít. Tak
T jsem to s pomocí bbuldoka a Mravence
M
zvládl ((samozřejm
mě i Sími). Nakonec too přešla Sím
ma. Potom jsme koussek šli po proudu
p
a
nalezli jjsme posleddní mezikešk
ku. Dostali jsme info, kde
k je konečná keška. T
Tak jsme museli
m
do
kopce, kkde ale bylaa na štěstí „k
kozí stezka““, která nám
m vedla skorro až na horru kopce. Tam
T jsme
ten kouusek museli vyšplhat. Chvilku
C
jsm
me si odpoččinuli a snažžili jsme see najít tu keešku, ale
marně, nnenašli jsm
me ji. Tak jsm
me s malým
m smutkem,, že jsme ji nenašli, jsm
me slézali teen kopec
dolů zpáátky po „koozí stezce“. Když jsme došli dolu, tak jsme see napojili naa asfaltovou
u cestu a
šli jsmee. Po chvíli jsme dorazzili do Drm
mal a tam jssme daly malou
m
pauzuu. Po chvíli jsme se
zase vyydali na cesstu. Po cesttě jsme dálee procházelli Červeným
m Hrádkem
m (vesnicí) a potom
jsme koonečně vyleezli v Jirkov
vě. Tam jsm
me si dali na
n zastávce pauzu. A nnakonec jsm
me šli do
klubovnny Jirkovskkých skautů. Tam jssme si všichni odložžili, vybalilli jsme spacáky a
karimattky. Najedli jsme se pozdní večeřee a pak jsmee šli spát. Ráno
R
kolem sedmé hodiiny jsme
vstávalii. Dali jsme si snídani, zabalili jsm
me si a uklid
dily jsme to
o tam. Potom
m jsme se vydali
v
na
trolejbuusovou zastáávku. Kdyžž nám přijell trolejbus, tak jsme jeeli na Březeeneckou. Taam jsme
vystouppili a šli koousek pěšk
ky. Po cestěě odešel Mravenec
M
do
omů a se Símou jsm
me šli ke
klubovnně. U kluboovny na Krrálíka už čeekala maminka a odjell domu. Myy ostatní jssme také
rozloučiili a odešli domů.
d
zapsal: JJack
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Draky
yáda 2010
Sraz byyl v sobotuu v 9:00 u klubovnyy.
Počasí bbylo sice troošku nevlíd
dné, ale silnně
foukalo. Konečněě po něko
olika letecch
bezvětříí jsme se mohli
m
těšit, že si konečnně
pořádněě zalítámee. U klu
ubovny sse
postupnně scházeli účastníci, jen z našehho
oddílu ne a ne někdo přijít. Nakoneec
přišel jen králík, který opětt nezklamaal.
ho domácíhho
Navíc ppřinesl opraavdu pěknéh
draka. B
Batohy, draaky atd. jsm
me naložili k
Šírovi ddo auta a vyyrazili ve sku
upince cca 15 lidí směr Kočičák. Cesta
C
utíkalla poměrně rychle a
do hodiinky jsme byli
b na místě. Vítr vydr
držel a tak jssme se pusttli do poušttění draků. Letos se
tradičněě soutěžilo ve třech kategoriíchh (nejdelší let, nejvyšší let a nnejhezčí drrak). Po
dvouhoddinách poušštění draků,, opékání brrambor na ohni
o
a zahřív
vání se tepllým čajem se
s soutěž
pomalu chýlila ke konci. Těsn
ně pře ukonnčením jsm
me ještě mělli možnost ssledovat Hu
ubertovu
jízdu s koňmi, ktteré vedla přímo přess naše stan
noviště. Po tomto zpeestření již došlo k
vyhlašoování výsleddků. Cenu za nejdelší leet si odneslaa nějaká svěětluška s tattínkem (na jméno
j
si
již nevzpomenu), cenu za nejdelší
n
lett Veverčák od vlčat a cenu zaa nejhezčíh
ho doma
vyrobenného draka náš Králík. Rychle jsm
me vše zabaalili a vyrazili směrem k domovu, schovat
se před chladným počasím.
p
Ak
kci hodnotím
m jako pov
vedenou, bohužel účastt našeho odd
dílu byla
katastroofální, snad se nás příšttí ročník konnečně sejdee více než 1 nebo 2.
zapsal: M
Mravenec

Výprav
va na rozh
hlednu Je
eřabina
Byla needěle 14. 111. 2010 a Chomutovští
C
í skauti
měli oppět naplánovvanou výprravu. Tentokkrát na
nedalekkou rozhleddnu Jeřabin
na. Rozhleddna se
nachází nad Litvínnovem, a tak
t jsme sse k ní
nejprve museli přiiblížit vlakeem. To urččilo, že
jsme see sešli na vlakové
v
zasstávce. Srazz byl v
7:45. N
Netrvalo ani tak dlouho
o a postupnně jsme
se všichhni sešli. Doostavil se ale pouze Kráálík, já,
Síma s Mravenceem a Čaky
y. Když jssme si
ověřili, že už oprravdu nikdo
o nepřijde, vydali
jsme see na nástuppiště k vlak
ku, kterým jsme odjelli do Mostu. Na taměějším nádraaží jsme
přesedlii na motorááček, který mířil do L
Litvínova. Ten
T ale nejel hned, a tak jsme si
s v něm
dobrýchh dvacet minnut poseděli. Tím se náám naskytlaa možnost prozkoumat
p
všechno ”m
moderní”
vybavenní českých drah
d
a poříd
dit pár zajím
mavých foteek. Během jízdy
j
v celaa prázdném vagónu,
nám byll dopřán poohled na klidného panaa průvodčího, který se uvelebil v nnám protějšší kabině
řidiče, ddal si nohy na ovládaccí pult, a zaačal hned vedle
v
samollepky s přeeškrtnutou cigaretou
c
kouřit. Po chvilkoové jízdě strrávenou zaj
ajímavou ko
onverzací, jsme
j
vystouupili na zastávce v

6

2
2011

Kronika 5. skautského chlapeckého oddílu Chomutov
Litvínově. Prošli jsme městem kolem Mravencovo bývalé školy, a napojili se na červenou
turistickou značku. Po chvilkovém kličkování po silnici, jsme odbočili na klidnou lesní cestu.
Ačkoli jsme mířili směrem k rozhledně, často jsme nepochopitelně klesali dolů. V domkové
”osadě” jsme sice červenou na chvíli ztratily, ale po důkladném prozkoumání více zákoutí nás
Land rovery dovedli na správnou cestu a my jsme tak s malým zpožděním mohli pokračovat
dál v cestě. Když nás opustila i ta poslední lampa, vnořili jsme se do lesa. Vlevo od cesty
směrem do údolí rostlo skoro všechno, ale napravo byl k vidění statný bukový les. Když jsme
po chvíli sešli do údolí, a ”přebrodily” řeku, vydali jsme se opět do kopce. Tentokrát ale opět
po silnici. Jakmile se začaly objevovat další domy, odbočili jsme společně s červenou
značkou do lesa. Hned na okraji jsme si dali pauzu, ve které jsme doplnily tekutiny, a
Mravenec si vyfotil pár rostlin. Když už bylo Čakynino kníkání dost intenzivní, vydali jsme
se dál směrem k přehradě. Tu jsme nejprve zvysoka obešli, ale pak jsme k ní pomalými
serpentýnami sestoupili. Teprve když jsme u ní stály, jsme zjistily, že je vypuštěná, a že její
dno začínají osidlovat stromy a keře. Kolem přehrady jsme proskákali skrz suché ostrůvky v
jinak velice rozbahněné cestě. Z ní jsme za chvíli naštěstí odbočili, ale zase jsme stoupali do
kopce. Po pár minutách jsme se zase ocitli na asfaltové silnici. Opět jsme se občerstvili, a
vyrazili jsme dál. Cesta se ”krásně” klikatila, a tak jsme si stoupání patřičně užily. Když
značka odbočila konečně do lesů, vypadalo to nadějně. A opravdu, po chvíli už byla vidět celá
vyhlídková bouda. Pro změnu jsme se k ní dostali opět oklikou. Ale už jsme byli konečně
tady. Všichni chtěli dát nohám odpočinout, ale jelikož tam nebyla žádná lavička, museli jsme
improvizovat a dát přednost schodům, kamenům nebo jenom holé zemi. Samozřejmě, když už
jsme byli tady, rozhlíželi jsme se za pomocí dalekohledů daleko do krajiny. Po svačině jsme
se bez Símy, která pohlídala batohy, vydali najít nedalekou Cashku. Najít ji nebylo těžké, a
tak se Mravenec mohl zalogovat. Králík si přinesl věcičky na výměnu, a tak si tam ukořistil
podle mě poněkud zbytečný přívěsek Čt. Když jsme Cashku opět schovali, už nás tu nic
nedrželo, a tak jsme si vzali batohy a pospíchali jsme do Horního Jiřetína. Tlačil nás čas, a tak
jsme šli docela rychle. S ohledem na čas jsme nepoužívali moc cesty, a šli jsme hlavně podle
GPS. Ze začátku byl terén rovinatý, ale pak přišel finální sestup dolů. Ten sice nebyl
nemožný, ale bylo znát, že se jedná o dost těžší terén. Po pár set metrech klesání jsme narazili
na „zalistěnou“ cestu, kterou jsme došli až do Jiřetína. Po přehlídce všech možných štěkotů
zpoza plotů jsme dorazili na zastávku, a to ještě s 10 minutovou rezervou. Po chvilce strávené
s tamním kotětem pro nás konečně přijel autobus. Koupili jsme si lístky a s radostí jsme
usedli na polstrované sedačky. Asi po půl hodině jsme vystoupili na autobusové zastávce v
Moravské Ulici. Chvíli jsme ještě šli společně směrem k Severce, ale od staré klubovny jsme
se už rozešli do domovů každý sám.
zapsal: Strike
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Vyzvě
ědači Žate
ec
Byla so
obota 20. 11. 2010 a my jsme letos po
loňské dobré
d
zkušeenosti opět vvyrazili na žateckou
ž
specialittu – Vyzvěědače. Srazz byl jako vždy na
vlakovéé zastávce Chomutov
C
m
město. Sešlii jsme se
v 7:45 v obsazení: Já, Buldook, David, Králík a
Mravenec. Síma sice přišla takky, ale u vllaku se s
námi ro
ozloučila, protože
p
měěla dnes službu v
nemocn
nici. Cesta vlakem pprobíhala v našem
”leteckéém kupé” docela
d
rychhle. Cestou jsme si
užili (nněkteří poprrvé) průjezzd nejdelším
m železničn
ním tunelem v ČR. Za chvíli jsme
j
už
vystupoovali z vlakuu na malém
m nádraží, seeběhli shod
dy a pokračo
ovali jsme ddál městem směrem
k Ohři. Když jsme dorazili k mostu,
m
uvěddomili jsmee si, že jsmee zapomnělii odbočit kee korytu,
m vracet, a tak jsme m
museli přelézzt zábradlí a sešplhat rrozbahněný kopec k
ale nechhtělo se nám
řece. Poodél břehu jsme pak po
okračovali ddál k jezu. Tam
T už na nás
n čekali vvedoucí Žatcce v čele
s Čikem
m. Opravduu chvíli po
o nás dorazzila k našemu podivu
u velice maalá skupinaa dalších
účastníkků hry. Ke všemu to taaky hlavně byly vlčataa a světlušky
y. Když doorazili, nastaal čas na
krmení labutí, rackků, kachen a všeho ptaactva co see pohybovallo v blízkossti jezu. Kd
dyž jsme
vyprázddnili všechnny zásoby starého
s
chleeba a rohlííků, zorganizovala se hra, při které bylo
účelem uklidit přilehlý ”parčík”. Ten kdoo nasbíral nejvíce
n
odpadků, byl zza zásluhy odměněn
o
batohem
m. Po ”odppadkové” hřře jsme si jještě zahrálli pevnost a takovou zvláštní vy
ybíjenou.
Když herní nadšenní opadlo, společně
s
jsm
me se všich
hni přesunu
uli do historrického cen
ntra, kde
nám byyly blíže přeedstaveny přední
p
žateccké památky
y, plus byly
y zmíněny i drobnosti ohledně
večerní vyzvědačsské hry. ”P
Prohlídka” města byl ukončena u muzea cchmele, kteeré bylo
nedávnoo nově vybuudováno. Tam
T
jsme see také od ostatních odd
dělili a šli jjsme si ješttě koupit
něco naa chuť do blízkého
b
Lid
dlu. Po nákkupu, který nám odleh
hčil peněžennky, jsme posilněni
p
energetiickým nápoojem vyraziili do žateckké klubovn
ny. Když jsm
me dorazili,, nastala assi hodina
”polednního” klidu, kdy jsme se zahřáli a poobědvali. Na závěr jsme si ve velkém kolektivu
k
zahráli nna počítači Truckmanii s volantem
m. Po poled
dni jsme bylli vykázáni ven. Věnov
vali jsme
se napřříklad lacrossu, který ale
a občas sspíš připom
mínal drsnější box-lacrrosse. Po náročném
výkonu jsme si ”oddpočinuli” u hry s názzvem vyvoláávání čísel, kdy se souupeřilo o mííč někdy
dpoledne jssme ukončiili fotbalem
m. Špinaví a uhnaní jsme se
až dostt drsně. Spportovní od
přesunuuli opět do společenské
s
é místnosti, kde jsme see tentokrát už
u seznámilli s pravidly
y večerní
hry a roozdělili se do
d týmů. Oproti
O
loňsku
ku byly letos pouze dva ”rody” - Modří a Žllutí, a to
protože bylo málo účastníků. Chomutovááci byli náh
hodou společčně v modrrém týmu. Následně
N
jsme se přesunuli dolů,
d
obléklli si bundy a obuli lehcce promočen
né boty. Poo čtvrté hodině jsme
již odchházeli s přišpendleným
mi proužky látky značící příslušn
nost k barevvnému týmu
u. Podle
přidělenné mapy, naa které bylo
o přesně roozdělené úzzemí starého
o centra, jssme si v reáálu našli
základnnu. Před páttou hodinou
u odpoledníí začala hraa. V ní bylo naším úkkolem před druhým
týmem bbránit své území,
ú
a sam
mozřejmě i náš hlavní štáb.
š
Současně jsme see snažili pro
onikat do
části měěsta soupeřůů, a tam pln
nit rozličné úkoly a zaa správné od
dpovědi pakk získat bod
dy. Naše
dvouhoddinové snažžení vyvrch
holilo v sedm
m hodin, kd
dy byla hraa ukončena a všichni se museli
sejít na náměstí. Abychom
A
stiihli vlak, m
museli jsme jako v lonii využít pom
moc od Čik
ka, který
nás odvvezl na nádrraží. Proto jssme se se vvšemi předčasně rozlou
učili a odjelii. Vlak měl odjíždět

8

2
2011

Kronik
ka 5. ska
autského
o chlapec
ckého od
ddílu Cho
omutov
v 19:10. My jsme ale
a díky Čik
kovo řidičskkým schopn
nostem stáli na nádražíí už o 5 min
nut dřív.
Náš spooj měl ale stejně
s
asi 15
5 minut zpooždění, a tak
k jsme si museli
m
počkaat. Když paak přijel,
opět jsm
me zamířilii rovnou do
o již zmiňoovaného ”leeteckého ku
upé”. Tam nnás sice přřekvapila
brašna ppana průvoodčího, ale ani
a ta nám nezabránilaa si tam sednout, proto
tože sedaček
k tam je
dost. Přři kontrole jízdenek náss ale železnničář požádaal, jestli by jsme si neppřesedli jinaam a my
jsme m
mu vyhověli (ačkoli si tu tašku m
mohl dát třeb
ba do kabin
ny řidiče…
…). Sedli jsm
me si na
sklápěcíí sedačky v prostředn
ní části vlaaku. Aby Buldok
B
a David
D
nemuuseli jít dom
mů až z
vlakovéé zastávky vystoupili jsme na hhlavním nád
draží. Pro Králíka si tam po přředchozí
domluvě přijeli roddiče a my jssme přešli ppřes lávku na
n Kadaňsk
kou. Přes síddliště jsme došli do
k domů odešel
o
Bulddok, a za ro
ohem nás opustil
o
i Daavid. S Mraavencem
Kmochoovy ulice, kde
jsme paak sešli po schodech
s
do
olů ke garáážím a na ko
onci Heyrov
vského ulicce jsme se rozdělili.
r
Oba jsm
me pak doššli domů. Jeeště v neděěli jsme se navíc dozv
věděli výsleedky hry: k našemu
zklamánní žlutí získkali 33 bodů
ů, a náš moddrý tým pou
uze 22.
zapsal: Strike

Airsofft Jirkov
Jednu llistopadovoou sobotu jsme
j
vyrazzili na
zimní airsoft, vee složení Králík, Buuldog,
Strike, David, Jack,
J
Símaa, Mravennec a
hostujíccí Výr kterýý vyrazil vy
yzkoušet zbrraň na
živém tterči. Zpoččátku nám chviličku ttrvalo,
než jsm
me našli spprávnou od
dbočku ke staré
vodárněě, na kterrou jsme měli zam
mířeno,
vyrazili jsme tedy do kopečku
u po směru,, který
určil M
Mravenec, bohužel se nám
n
ale voodárna
někam zzatoulala a tak jsem se po chvilkkovém
rozmýšllení utábořiili, na celkem pěkném místě,
plném ppřírodních schovek.
s
Zaa základu jssme pojali takový kop
peček s mennší skálou, takovou
pozorovvatelnou a kolem
k
celéh
ho kopce veedla cesta a za níž byl hustý
h
les. C
Celkem pěkn
né místo
pro airsoft, po chviilce když jsm
me měli proostor prozko
oumaný jsm
me se rozděllili na dva tý
ýmy a to
už se ziimním lesem
m nesl zvu
uk elektrik…
….. Po odeh
hrání několiika bitev jssme se rozh
hodli pro
hraní tzzv. vlajek, vyrobili
v
jsm
me si tedy pprovizorní vlajky
v
z obvazu a klaccku a zahájili boj o
vlajky, díky Výrovvi jsme si mohli
m
vyzkooušet dýmo
ovnice a tím
m byl tedy nnáš boj chv
vilkami i
d byla dýmoovnice dobřee hozena...P
Poté co jedeen tým jedn
nostranně
docela aautentický, tedy pokud
vyhrávaal bitvu o vllajky a také nám začalii v zimně od
dcházet bateerky ve zbraaních rozho
odli jsme
se pro aakci zvanouu V.I.P ,jdee o to že skkupina chráání rukojmí a druhá skkupina na něj
n utočí,
cílem jee dostat V.II.P osobu do
d určitého místa aniž by ji druhý
ý tým sejm
mul i přesto že jsme
měli vellice promyššlenou taktik
ku, většinouu nám V.I.P
P osoba nep
přežila, mám
me tedy co trénovat.
t
Když užž většina zbbraní odmítaala fungovaat a naše oblličeje a palcce na nohouu měli spíše modrou
barvu, rrozhodli jsm
me se k seestupu ze zzákladny, vy
yrazili jsmee tedy zpětt kdy si ješště kluci
zkoušeli nečekaný útok z lesa.. Jeden tým
m šel napřed a schoval se
s a druhý ppoté vyrazil za nimi,
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jde o too kdo z kooho… Kdyžž jsme sešlii do Jirkov
va, ještě jsm
me udělali hhromadnou fotku a
vyrazili na autobuss do Chom
mutova, sice jsme si jejj museli do
oběhnout a nněkteří nic netušící
lidé se vvelice divilii, co tu pob
bíhá za partuu se zbraní na zádech, ale všechnoo dobře dop
padlo mi
si hezkyy zastříleli a už se těším
me na další aairsoft…
zapsala:: Síma

Skautsská besídk
ka
Psala se
s sobota 11.
1 12. 20110, takový poločas
prosinccové předvánoční ddoby. V našich
kalendáářích byl teento den ozznačen jako jedna z
našich polovýpraav, a to kkonkrétně vánoční
besídkaa. Název možná ppřipomíná nějaké
předván
noční dopo
oledne s roodiči, předsstavením
atd.(jak
k jistě mnoh
ho z nás zažžilo či ještě zažívá).
Tak tom
mu ale vůbeec nebylo. SSraz byl v 9 hodin u
Klubov
vny. Alespo
oň pro mne to byly tak akorát
pozdě, protože jseem v noci byl na Maaturitním
plese. Nesešlo
N
se nás máloo, ale všich
hni jsme
zdalekaa nebyli. Koonkrétní slo
ožení bylo:: Síma, Mrravenec, Jacck, David, Ďůra, Krállík, Já a
”Turnovvčan” Cvrčček. Na začčátku jsme ochutnali cukroví,
c
jak
ké kdo přinnesl (když přinesl).
Následnně nám Mrravenec přeedstavil našši celodenn
ní bojovou hru. Všichhni jsme si nejprve
vylosovvali ”povoláání”. V našeem kolektivuu se tak vysskytovali 4 obyčejní
o
obbčané 1 poliicista a 1
vrah. Ceelodenním úkolem
ú
obččana bylo ppřežít, policiista měl zav
vřít svého ppodezřelého
o a přežít
a vrah měl pomocí nábojů, které museel objevit zabít
z
všech
hny stylem hry ”kolíčček”. Po
objasnění všech ottázek jsme si ”plni vzzájemné nejjistoty” zah
hráli pár přeevážně spo
ortovních
ou vybíjenoou. Dopoled
dne rychle uteklo,
u
a takk přišel čas na oběd.
her. Meezi nimi nappř. fotbalovo
Někdo vvytáhl dom
mácí svačinu
u, a někdo nnaopak vyu
užil naší kuchyně a vařřil čínskou polévku
nebo nuudle. Po obědě
o
přišeel na řadu ”oddych” v podobě ozkoušení Cvrčkovo nového
Dragunoova a následně hraní Ďůrovo
Ď
Carccassone. Běěhem hry, která
k
trvala docela dlou
uho vrah
několikrrát ”zaútočiil”. I když se
s nám poddařilo Jacka odhalit, neb
bylo nám too nic platné,, protože
David ((=policista) se náhodněě stal Jackoovo první obětí.
o
V prů
ůběhu hry sse bohužel Jackovy
podařiloo postupně všechny krromě Ďůry zabít. Kdyžž jsme koneečně skončiili (pozn. reed: mým
vítězstvvím:-)), tak nás Síma s Mravenccem uvedli do další hry.
h
Náplní byla prácee s GPS
navigaccí, a orientaace na drob
bném plánkuu města. Saamozřejmě jsme museeli vyrazit ven,
v
tak
jsme se v šatně přeevlékli do zimních
z
bunnd a bot a shromáždili
s
jsme se přřed vchodem
m. Právě
když jsm
me se rozddělovali do týmů
t
tak k nám (od babičky)
b
dorazil Buldook. Proto jeeden tým
musel bbýt 4 člennýý. Týmy by
yly následovvné: A Team
m: Strike, Jack,
J
Ďůra; a B Team: Cvrček,
Buldok,, Králík a David (pozzn. red: na pořadí a názvech
n
tým
mů je možnný vliv a zaujatost
z
redaktorra). Náš úkkol byl následovný: P
Pomocí GPS
S určit a náásledně dorrazit na 5 různých,
r
předem určených míst,
m a tam najít
n
část pllánku ”poklladu”. Nako
onec všechnny díly plánk
ku složit
dohrom
mady, dorazit na označčené místo a objevit poklad. To
o se rychlej
eji povedlo určit A
Teamu. Možný vliiv na toto vítězství
v
moohla mít i skutečnost,
s
že B Team
m pracoval ze zcela

10

2
2011

Kronik
ka 5. ska
autského
o chlapec
ckého od
ddílu Cho
omutov
novou G
GPSkou, a tak
t ani Mraavenec neznnal dokonalee její princip
py. Místem
m pro ukrytí pokladu
se stala zahrada naší staré klub
bovny. Po nnálezu ”Milk
kového” po
okladu jsme se vrátili zp
pátky do
(nové) klubovny. Následný čas byl věěnovaný do
omácímu šprtci. V uutkáních pro
oti sobě
soupeřilly tým KLH
H Chomutov
v a náš tým
m skautů. Hrráli jsme sty
ylem každý s každým. Ten kdo
zrovna nnehrál ”dám
mový” skautt hokej mohhl zkoušet novou
n
desko
ovou dějepissnou hru z časopisu
Junior, kkterý jsme v týdnu všiichni neočekkávaně dosttali. Hon zaa českou hisstorií jsme po
p chvíli
vyměnilli za pantom
mimu v Aktivitách. Užž se ale blížžil večer, a tak když jssme náš min
ni turnaj
dohráli, sbalili jsme si všechny
y věci opět jsme se šli převléci do
o zimního. PPotom jsmee vyrazili
domů.
zapsal: Strike

Betlém
mské svě
ětlo 23.12
2. 2010
Po
looňském
znovuobno
ovení
traadice
Betlémsského světlaa od skautů
ů v Chomuttově,
které nuutno říci byllo opravdu improvizovvané,
jsme see letos rozhhodli uspořřádat akci více
než důsstojnou. Hllavní myšleenka a nejvvětší
kus prááce patří Boilerovi, ktterý celou akci
naplánooval a zorrganizoval s obrovs kým
úsilím. Ale zpět k samotné akci. Taa se
vlastně dala rozddělit na dva
d
samosttatné
program
my. Na jirkkovském a chomutovsském
náměstíí byly postaaveny skautské podsady
dy, ve kterýcch se vydáv
valo veřejnoosti odpoled
dne od 3
do 6 hoodin světlo z betléma do
d přinesený
ných lampiček a svítilen nebo do kkelímku se svíčkou
od nás. Na chomuutovském náměstí
n
díky
ky spoluprácci s Podkru
ušnohorským
m zooparkeem ještě
jezdil kkočár se dvěěma skautk
kami z našeeho středisk
ka. Ty rovn
něž vydávalli světlo. Náš
N oddíl
zajišťovval organizaaci na chom
mutovském náměstí. Konkrétně
K
se
s zúčastnilili a pomohlli Strike,
Cvrček,, Jack, Daviid, Síma a já.
j Druhou část akce představovall betlémskýý autobus, který
k
měl
naplánoovanou trasuu mezi oběm
ma náměstím
mi ve směrru z Jirkovaa do Chomuutova. Po ceestě bylo
několik zastávek (například
(
u naší klub ovny), kde si mohli lidé přijít pr
pro světýlko
o. Každá
zastávkaa trvala asii 15 minut. Posádka auutobusu slo
ožené převáážně z chom
mutovského 3. a 1.oddílu ddorazila okkolo 5 hodin
ny na náměěstí. Tam autobus
a
ješttě hodinu sstál a zájem
mci si ho
mohli pprohlédnout.. V šest hod
din jsme začčali bourat podsadu
p
a všechny
v
pom
můcky jsmee naložili
na vlekk a odvezli zpět do klu
ubovny. Pottom jsme se
s odebrali domů do teepla. Akce se letos
opravduu povedla. Jenom
J
na chomutovskkém náměstíí jsme rozd
dali světlo ppřes 100 zájjemcům.
To nás povzbudiloo a rozhodli jsme se akkci, která see dostává víc a víc do ppodvědomí občanů,
zorganizzovat i příšttí rok.
Zapsal: Mravenec
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Štědro
oranní prrocházka
a 24.12. 2
2010
Tradičnně jsme se sešli
s
v 9:00
0 u budovy Povodí Oh
hře s.p. Leto
os snad jakko každý rok se nás
sešlo pooměrně hoddně a ukázzali se i býývalý členové našeho střediska nnamátkou například
n
Indián nnebo Koblihha. Přišlo taaké poměrněě hodně rod
dičů. Účast z našeho odddílu je kažždoročně
malá, vvětšina dalaa přednost rodině
r
neboo jim to rodina nařídila:-) a zůsttala doma. Dorazili
pouze S
Strike, Cvrčček, Buldog
g, Jack, Sím
ma s Mrav
vencem a nakonec
n
i Ď
Ďůra. Prog
gram byl
rovněž ttradiční a v podstatě kopíroval
k
doo trasy i čin
nností minu
ulý rok, letoos ale na náás čekalo
jedno m
malé překvappen, ale o to
om poději. V
Vydali jsmee se tedy po
o žluté turisttické okolo Prvního
elektra a zahrádkáářské kolon
nie než jsm
me vyšli v Bezručověě údolí. Přřešli jsme silnici a
m odpočívad
dla na cykllistické stezzce dále zk
kratkou po stráni, až jsme se
pokračoovali kolem
napojili na cestu, která
k
už nebyla daleko ood krmelce. U krmelcee jsme naděělili nějaké to
t žrádlo
zvířatům
m. Převážněě to bylo suché
s
pečivvo ovoce a mrkev. Po
o chvilce trradičního ko
oulování
zejménaa z řad vlčaat se pokračovalo zpět ddo Bezručo
ova údolí naa cyklistickoou stezku, kde
k jsme
ozdobilii jako minuulý rok u cesty stojící smrček. Letos
L
jsme již museli vvyužít služeeb štaflí,
jelikož smrček už byl spíše smrk.
s
Po ozzdobení následovalo zmíněné
z
přeekvapení. Na
N povel
vůdce sstřediska Booilera jsme začali vyvoolávat Junžííška (skautsská obdoba ježíška, zaa kterého
se převllékl Marťann). A skuteččně za chvílli jsme viděěli a sobí sp
přežení (obsstarali Kail a Výr) a
za nimii se na saníích již blížiil Junžíšek s bednou plnou
p
dárků
ů pro všechn
hny. Po půl hodince
rozdáváání dárků jsm
me ještě utv
vořili tradiččně kruh přáátelství, kterrý byl letos ještě větší než
n loni,
a zazpívvaly si skauutskou hym
mnu a pak už jsme se rozloučili
r
a vydali se ppo skupinkáách nebo
samostaatně do teplaa domovů a těšili se naa štědrý večer.
zapsal: M
Mravenec

Florba
alový turrnaj
Dne 8. 1. jsme se vypravili do
d Mostu. JJelo nás cellkem 10:
Síma, Mravenec, Strike, Cvrček,
C
Jacck, David, Králík,
Wikingg, Garfild a Ďůra. Po příjezdu jm
me šli kouseek pěšky
ke školle kde se hráálo, v šatně Mosteckýcch „Medvíď
ďat“ jsme
dělili do dv
vou týmů. SStrike, Cvčeek, Jack,
se přprravili a rozd
společnně s brank
kářem Daviidem, tvořiili první a Králík,
Wikingg, Garfild, s Ďůrou v bráně, druh
uhý tým. Prrvní tým
hrál podd jménem „T.R.O.L“ a druhý pod jménem „T
Trolíci“. Hn
ned první záápas jsme hrráli proti
sobě. V dalších záápasech jsm
me zjistily žže další by
yly silnější než se zprv
rvu zdálo. „Trolíci“
„
skončilyy, kupodivuu, na předposledním m
místě. Osobn
ně jsem ček
kal poslednní.A „T.R.O
O.L“, jak
jinak neež, na místě prvním. I když tam byly vystaaveny pohárry, tak nikddo žádnej nedostal.
n
Jenom jjsme se s nimi vyfottili a museeli je vrátitt. Ovšem vítězové
v
si nechali střříbrnýho
hokejisttu, i když ho
h musíme příští
p
rok vrrátit, jsme za
z něj rádi. Cestou dom
mu se nic záásadního
nedělo, i když se Strike
S
málem
m zabil na zledovatělý
ých schodecch, a tak jsm
me se klidně rozešli
domů.
Ďůra
zapsal: Ď
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Fotballový turna
aj v DDM
Bylo 15. 1. 2011 a my jsme
j
se
a
scházelii k DDM Chomutov, abychom
si zahrráli fotbáleek. Dorazili jsme
skoro vvšichni (Jacck, David, Králík,
Garfieldd a Ďůra)). Byli taam také
Kailovoo skauti a potom
p
přišlaa i Síma
a Mravvenec. Chvvilku jsme čekali,
protože bylo zavřeeno. Když otevřeli,
o
tak šlaa Síma om
mrknout siituaci a
zaplatit pronájem tělocvičny
y. Když
vše vyřřešila, tak pro
p nás přiššla a šlo
se do šaaten. V šatnách jsme see všichni
převlíklli a šli jsme se rozcvičiit do tělocviičny. Když jsme byli všichni
v
pořáádně rozcvičeni, tak
se náhlee objevil ve dveřích Drrobek, Marťťan a Indy. Ti
T se také rozcvičili a 11. zápas mo
ohl začít.
Byli jsm
me tři týmyy: T.R.O.L., Dark Deviil a Škorpio
oni. 1. tedy hráli: T.R..O.L. a Darrk Devil.
Když záápas začal, to bylo doccela dobré. Ale bohužžel jsme s Dark
D
Devil prohráli. Dále
D hráli
velcí, jaako zpestřeení program
mu. Když doohráli velcíí tak přišli na řadu Škkorpioni pro
oti Dark
Devil. V tom zápase však zase vyhrálii Dark Dev
vil. To byl náš důvodd k obavám
m o naše
vítězstvví. Pak zasee hráli velcíí, aby si Škkorpioni mohli chvilku
u odpočinoout, neboť v dalším
zápase hráli s nám
mi. Když jssme začali hhrát, tak to
o šlo výborrně. Vstřelilli jsme prv
vní gól a
dlouho vedli, ale zápas nako
onec skončiil remízou 1:1. Další zápas hrálli zase velccí, kvůli
našemu odpočinkuu a k jejich
h pobavení ze hry. Kd
dyž velcí dohráli,
d
tak se rozhodllo, že se
budou hhrát naše záápasy ještě jednou. Taak jsme tedy
y šli hrát mi
m a Dark D
Devil. Bohužel jsme
proti nim zase proohráli. Po nás
n byli zas e velcí. Jak
ko další záp
pas hráli Škkorpioni proti Dark
To skončil však
v
zase víítězstvím D
Dark Devil. Po nich šli na scénu zaase velcí. Jaako další
Devil. T
jsme šlii zase mi se Škorpion
nama. To jjsme uhrálii opět pouzze remízu, tentokrát 0:0.
0 Náš
fotbálekk se chýlil ke
k konci. Tak
T bylo uttkání o 3. místo
m
a to jsme hráli m
mi se Škorp
pionama.
Tento zápas šel doccela dobře, i když se Š
Škorpioni rv
vali. Nakoneec jsme s tro
rochou štěsttí vyhráli
mi. V ppenaltách see trefil pouzze Ďůra, cožž znamenallo náš postu
up do finálee, které se hrálo
h
bez
přestávkky hned potté. Když see zápas začaal hrát, tak to šlo tvrděě a blbě. N
Nejprve jsmee dlouho
drželi s Dark Devil krok, ale nakonec
n
jsm
me postupn
ně inkasovalli tři góly a jelikož jsm
me žádný
onec se tedy
y vyhlásili vvýsledky a ty zněli:
nevstřellili a z toho vyplívalo, že jsme proohráli. Nako
1. místoo Dark Deviil, 2. místo T.R.O.L.
T
a 3. místo Šk
korpioni. Kd
dyž se rozdaali ceny, tak
k jsme se
šli převlléknout. Naakonec jsmee se rozlouč ili, každý see vydal směěr domov.
zapsal: JJack
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Zimníí výprava
a na Záko
outí (28. ‐ 30. 1. 20
011)
Pátek – den první
Nastaal posledníí lednový víkend a my se
chysttali na jižž tradiční vícedenníí zimní
výpraavu na Zák
koutí. Pro m
mě začala taato akce
již o něco dřív
ve, protože jsme spollečně se
Širok
kem jeli vy
ytopit chaluupu, kterou
u nám s
Trpasslíkem lask
kavě propůůjčili (díky
y jim) a
připraavit vše potřebné
p
naa příjezd ostatních
o
účasttníků. Vyraazili jsme aasi okolo půl 5 z
Chom
mutova a měěli jsme co dělat, abychom vše
stihli. Ostatní měli totiž přijet co nevidět
autobussem dolů naa rozcestí. Já
J společně se Širokem
m jsme tam byli jen o malou chvííli dříve.
Stihli jssme ještě suundat z auta sněhové řettězy a to užž jsme v dálcce viděli svě
větla autobussu. Z něj
postupnně vylézali Králík,
K
Jack
k, Buldok, C
Cvrček, Striike a nakonec i Síma. JJeště jsme prohodili
p
pár slovv se Šírem, který se od
debral autem
m zpět do Chomutova
C
a a začali sse škrábat do
d kopce
směr k cchatě Bernaava. Za několik minut jjsme byli u chaty. Všicchni již trocchu unaveníí, nabrali
kurz sevverovýchodd. Čekalo náás poslednícch asi 400 m hlubokým
m sněhem naa samotu ko
ousek za
Zákoutíím, kde na nás už čekaala naše vyttopená challoupka. Šli jsme nastarrtovat centrrálu, aby
bylo v cchaloupce světlo
s
a všiichni se moohli ubytov
vat. Potom následovala
n
a večeře z vlastních
v
zásob a na kamnecch jsme uvaařili ještě teeplý čaj. Zb
bytek večeraa byl ve znnamení her. Nejprve
jsme sii zahráli sttolní hru Citadela,
C
ktterá všechn
ny celkem zaujala, alle vzhledem
m k její
zdlouhaavosti jsme zůstali jen u jedné hryy. Následov
vala licitovaaná pantomiima slov zee Síminy
příručkyy SAS, kterrá měla vellký úspěch.. Soutěži mezi
m
sebou dvě
d družstvva ve složen
ní Síma,
Mravennec, Králík,, Buldok první
p
a Striike, Cvrček
k a Jack druhé.
d
Nejpprve to byllo velmi
vyrovnaané, postupnně získalo první
p
družsttvo menší náskok,
n
ale nakonec
n
jsm
me se rozešlli smírně
20:20. B
Bylo něco málo
m po půln
noci a všichhni se odebrrali spát nah
horu na půddu, která by
yla oproti
loňsku ddobře vytoppená a to díky
d
větracím
mu otvoru v podlaze a lepší izolaaci střechy. Já jsem
zůstal ddole na gauuči a měl jsem za úkoll topit. Hlasi ze shora postupně uutichli a já jsem za
zvuku ppraskajícíhoo dřeva v kam
mnech nakoonec také zaabral.

Sobota – den druhýý
Probudiil jsem se před
p
osmou a rychle roozehřál vyh
hasínající kaamna, ostatnní zatím ješště spali,
ale vzhlledem k dnnešnímu nab
bitému proggramu, jsem
m je hned v osm hodinn vzbudil. Po chvíli,
byli všiichni k mém
mu údivu dole
d
a přippravení do akce.
a
Rozd
dělili jsme sse na dvě skupiny.
Cvrček se Símou a Králíkem zůstali v chhatě, topili a připravov
vali snídanii tedy čaj a sýrovou
pomazáánku. My osstatní jsme šli ven a poomocí lopaat jsme vyháázeli cestu k záchodu pro, aby
nebylo omočeno celé
c
okolí chaty,
c
a dáále jsme vy
ykopali za chalupou
c
oodpadovou jámu
j
na
zbytky a taky na naaše tuhé odp
pady metabbolismu. Prááce nám šla poměrně ood ruky, až se
s nám z
toho poodařilo ve sněhu
s
ztratit Širokovo zánovní seekerku, snad se s ní nna jaře zasee šťastně
shledá. Když jsme byli hotovi, odebrali jssme se dovn
nitř do teplaa na snídani . Sýrovo-čeesneková
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pomazánka byla opravdu vynikající. Po snídani a chvilce odpočinku jsme se vydali vstříc
dopolednímu programu. Ten se skládal z rozdělání ohně na sněhu pouze za použití sirek a
prostředků, které poskytuje příroda. Za chatou si za chvilku každý připravil ohniště a začal
pomalu snášet materiál. Strategie přípravy byly různé, ale nakonec se ti méně zkušení
inspirovali těmi zkušenějšími. Většina ohnišť se skládala z dřevěného roštu, který izoloval
oheň od následně tajícího ledu, na něm byla malá hromádka březové kůry, která dobře hořela i
navlhlá. Ta tvořila základ úspěchu. Dále stačilo přidat hromádku drobného smrkového chvojí
pokud možno co nejsušší, a oheň byl na světě. Jako první zaplál oheň Strikemu, který potom
pomohl Jackovi a ten ho nakonec také zapálil. Uspěl rovněž Cvrček, který rozdělával oheň u
pomocí sena, které v lese našel. Ostatní byli také částečně úspěšní, ale oheň neudrželi delší
dobu. Blížilo se poledne a my se museli odebrat do chaty a připravovat oběd. Oloupali jsme
brambory, které jsme dali vařit na plyn a Síma mezitím připravila čevapčiči z mletého masa.
Práci nám tížil nedostatek nádobí, ale i přes to byl oběd opravdu dobrý. Kluci navíc stihli
připravit plátky brambor, z kterých později připravili chipsy. Po úklidu nádobí a poobědovém
odpočinku, jsme byli připraveni na odpolední program. Ta spočívala ve fiktivní záchraně
ztracené zásilku drog. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a to protidrogovou jednotku (Králík,
Cvrček, Jack v doprovodu Símy) a pašeráky drog (Strike a Buldog v doprovodu Mravence).
Úkolem obou skupin bylo najít jako první tuto zásilku a v případě střetu s protivníkem ho
„zlikvidovat“ (koulovačka). Byla připravena trasa, během které obě skupiny museli řešit
různé nástrahy, které vyplívali z předem připraveného gamebooku. Na programu byla
například střelba koulí na cíl, hledání tajné zprávy s neviditelným inkoustem, kterou bylo
potřeba vykreslit a také rozluštit, ale nejvíce sil nakonec ubíral stejně hluboký sníh, který nám
dělal společníka po celou cestu. Nakonec se stalo, že se obě skupiny střetly zrovna v místě
úkrytu drog. Vypukla proto taktická sněhová bitva, ze které nakonec přežil pouze Strike, a
proto se vítězi stalo družstvo pašeráků drog. Zbývalo pouze najít zásilku drog, což se nakonec
za přispění i všech „mrtvých“ hráčů povedlo. Byla nám již pěkná zima, a proto jsme rychle
mazali do chaty se ohřát. V chatě jsme rychle roztáli, ale na všech se projevovala narůstající
únava. Na programu toho bylo ještě ale mnoho. S Králíkem, Strikem a Buldogem jsme zajeli
do studánky ve vesnici pro pitnou vodu a ostatní zatím připravovali pozdní svačinu,
gulášovou polévku. Po návratu od studánky, jsme ještě využili rozjezdovou rampu pro“
lyžování s padákem“, která je kousek od cesty, a bobovali jsme na ní. Všem byla ale již zima
a rovněž padla tma, a proto jsme šli dovnitř na gulášovku, která byla tak akorát ostrá. Po jídle
se na všech začala projevovat únava, ale ještě jsme se vyburcovali k dalším aktivitám, chvilku
jsme hráli ještě pantomimu (tentokrát s opačným průběhem skóre, než tomu bylo včera) a
potom následovalo několik her BANGu. Mezitím Síma s naší pomocí připravovala večeři v
podobě kuřecího rizota. Rýže byla díky terénním podmínkám trochu rozvařená a lepivá, ale
stejně všem šmakovalo. Byli jsme již pěkně unavení a pomalu se chystali spát. Zahráli jsme si
ještě několik her Macháčka. Ti co prohráli, nařezali poslední dřevo do kamen a šlo se spát.
Opět okolo půlnoci a já opět zůstal dole a topil v kamnech.
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Neděle - den třetí
Asi v ppůl sedmé mě
m probudiil chlad, taak jsem rycchle přiložill a zalezl jještě na chv
vilku do
spacákuu, ale opravdu jen na ch
hvilku, prottože v sedm
m hodin byl budíček. M
Museli jsme vstávat,
abychom
m vše do naašeho odcho
odu, naplánoovaného naa desátou ho
odinu, uvedlli do pořádk
ku. První
na řadě byla snídanně. Měli jsm
me kakao a vvánočku s marmeládou
m
u. Potom si šli všichni zabalit a
začalo sse rovněž uklízet,
u
od shora
s
dolů j sme vše zaametli a umy
yli nádobí. Okolo 9:00
0 dorazil
Šíro a T
Trpaslík se svojí mámo
ou, kteří náás přišli pozzdravit a rov
vněž si převvzít chalupu
u. Chvíli
jsme see ještě hřáli u vyhasínaajících kam
mínek a pov
vídali si o různých věccech. Potom
m jsme z
poslednní várky tepllého čaje, naplnili našee termosky, sbalili svačinu, rozlouččili jsme se a vydali
jsme see pěšky směěr Chomuto
ov. Když jssme procházzeli kolem Bernavy, zzaběhl se k nám od
skupinkky lidí retríívr a pokraačoval s náámi směrem
m dolů na křižovatku,, v domněn
ní, že je
majiteleem někdo s Bernavy, jssme se psa snažili neusstále odhánět, ale marnně. Po telefo
fonátu na
chatu Síma zjistilaa, že pes nik
komu nepattří a jen se zde toulá. Rozhodli jssme se protto, že ho
dovedem
me do Chom
mutova, kd
de ho předááme městskéé policii. Jeeště v Zákooutí jsme od
dlovili u
místní kkapličky jeddnu kešku, a pak jsme se už více nezdržovalii a mazali ssměr Chomu
utov. Ve
dvě hoddiny byl pláánovaný náv
vrat, ale myy tam byli již
j něco máálo po jednéé hodině. U Povodí
Ohře jsm
me zavolalii městskou policii,
p
kterrá si pro pejska za malo
ou chvíli přiijela, potom
m jsme se
postupnně rozešli doo pohodlí a tepla našichh domovů. Druhý
D
den ráno
r
Síma vvolala do úttulku pro
psy a neechala se innformovat na
n „našeho““ retrívra. Zjjistila, že sii pro psa prrý již v neděěli večer
přijela m
majitelka z Jirkova a psa
p prý již skoro týden
n hledala. Pes
P se postuupně zatoullal až do
hor a díky nám se dostal
d
zpět k původním
mu majiteli.
zapsal: M
Mravenec

Zlatý u
uzel v Kad
dani 2011
1
Psala see sobota 122. 2. 2011, a právě naa toto datum
m
byla napplánována jedna
j
z trad
dičních skaautských akcí
– Kadaaňský Zlattý uzel. Po
P častýchh uzlovacícch
schůzkáách a možnná i domáccích tréninccích nadešla
konečněě šance svoou snahu zúročit.
z
V sobotu jsm
me
tedy rannním vlakem
m odjeli do Kadaně a tto ve složen
ní:
Strike, Jack, Davidd, Králík, Jura,
J
Mraveenec a Síma.
Již traddičně jsme z nádražíí zamířili do nedalek
ké
školy, kkonkrétně do
d její těloccvičny. V š atně jsme se
s
přezuli, a šli jsme ještě
j
využít volné minuuty při čekáání na ostatn
ní k dotrénoování uzlů. Když už
b turnaj zahájen
z
traddičním násttupem. Na něm jsme se dozvěděli nové
všichni dorazili, byl
pravidloo pro letošnní skautskou
u soutěž, a tto že soutěžžící musí míít při soutěžžení svázanéé lokty k
sobě. Ry
Rychlost vázzání to sice zpomalilo, ale nebylo to nic nepřekonatelnéhho. Po nástu
upu byla
ještě něějaká volnáá chvíle naa to trénovvat uzly, obzvlášť
o
kd
dyž si všicchni zkoušeeli vázat
”zavázááni”. Naše družina
d
bylaa opět vybráána jako prv
vní, a tak po
o chvíli, až všichni odu
uzlovali,
jsme si mohli zahrrát fotbal a basket. Po osobním so
outěžení alee stále ještěě nebyl pro vybrané
uzlovánní konec. Naa závěr totiž následovaala ještě sou
utěž družsteev. Jelikož jjsme vědělii, že tam
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nebudouu jen základdní uzly, naaučil Mraveenec mě a Símu
S
uplést turbánek + jsme si zop
pakovali
uzel přáátelství. Za Chomutovs
C
ské střediskoo soutěžili: světluška: Uzlík,
U
vlče: Králík (našše vlčata
nejela, ale naštěstíí bylo Králíkovi ještě 11), Skauttka: Breberaa, Skaut: Jaack, rangerrs: Síma,
rover: S
Strike a činoovník: Mrav
venec. Prvníí soutěžila Kadaň,
K
druzzí my, a třettí na posled
dní chvíli
poskláddané družsttvo Jirkovaa. Teď poppíšu trať: světluška udělala kootrmelec a uvázala
ambulannční uzel, vlče:
v
přeskáákalo lavičkku a uvázalo tkaničku na botách, skautka se zatočila
desetkráát na místěě a uvázala rybářskouu spojku, skaut museel ”jako raak” dojít na
n půlku
tělocviččny a tam uvázat
u
zkraccovačku, ranngers od sk
kauta driblovala míčem
m k basketbalovému
koši, a tteprve po téé, co se treffila musela uvázat uzeel dobrého skutku,
s
činoovník musel povalit
dvě velké žíněnkyy a uvázat dřevařskou
d
smyčku a lodní uzel, rover měl asi nejtěžšší úkol –
musel vvyšplhat doo půlky lan
na, dotknouut se šátku a pak uváázat uzel přřátelství. Potom se
zastavil čas. V souutěži jsme měli
m dobrý ččas, jelikož ale Breberaa neuvázalaa ”autíčka” správně,
naše půlminutová penalizace
p
posunula
p
naa první místto družstvo Kadaně. V dílčích souttěžích to
Z
uzel sse na prvníím místě um
místila skau
autka z Jirk
kova. Na
dopadloo takto: V kategorii Zlatý
druhém
m místě jsem
m se umístill já (Strike)), což byl pro
p mne hisstorický úsppěch. V kategorii O
turbánekk Bratra Kiima vyhrálaa Chomutovvská světlu
uška Uzlík. Protože dnnešní uzlový
ý den již
byl u koonce, po ukoončovacím nástupu jsm
me mohli užž v klidu odcházet na nnádraží. Cestou jsme
se ještě stavili v Kauflandu
K
pro
p jídlo, piití anebo sladkosti. Naa vlakové za
zastávce jsm
me i přes
občerstvvovací přesstávku ještěě chvíli na vlak čekali, ale když konečně ppřijel, sedli jsme si
znovu ddo leteckéhoo kupé a vy
yrazili do Chhomutova. Kdo nevysttoupil sám nna hlavním nádraží,
vystouppil s ostatním
mi na zastáv
vce. Odtud jjsme se všicchni rozešli nebo rozjelli do domů.
zapsal: Strike

Florba
alové přesspání v kllubovně
Bylo 18.
1
Února a my jsm
me se seššli před
klubovn
nou. Dorazzil: Jack ((já), Strikee, Jirka,
David, Ďůra, Mrav
venec a Sím
ma. Poté, co
o všichni
přišli, jsme šli do klubovny a vybalili jsme si.
Když bylo
b
všechno vybalenoo, tak jsme měli za
úkol, poslat
p
druh
hé skupincce nějaký text v
Morseově abeceděě. Když byllo hotovo, tak
t jsme
si vzalii věci na florbal a vvyrazili jsm
me směr
sportovn
ní hala Břeezenecká. K
Když jsme dorazili,
tak jsmee se šli přev
vlíknout a ššli jsme hrátt florbal.
Florbal jsme hráli 2 hodiny a pak jsme see šli převlík
knout a směr klubovna.. Do klubov
vny jsme
dorazili po 22:00 hodině.
h
Poto
om jsme se ppřevlékli, zahráli si ještě pár her a šli spát. Rááno jsme
si snědlli zbylé jídloo a pustili se
s do několiika her. Už se blížilo 12:00
1
a tak jjsme ukonččili hry a
rozešli sse všichni do
d svých dom
movů.
zapsal: JJack
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Turna
aj Člověče nezlob se
e!
Tato soobota se nesla v hráčsském duchuu, v
klubovnně Jelenů see konal turrnaj v deskoové
hře, čloověče, nezlob se. Už od rána bbylo
jasné, žže den budee povedený, do klubovvny
nám tootiž k hraaní svítilo, první jaarní
sluníčkoo. Sraz byll v devět hodin,ale
h
jaako
obvyklee jsme se sccházeli jako švábi na piivo,
první ddorazil Krrálík, chvílli jsme sii s
Mravenncem myslelli že je to prrvní a posleední
soutežíccí, ale našttěstí za chv
viličku doraazil
Strike, G
Garfield s Wikingem
W
a hned poté JJura, chyběěl už tedy jen David,tenn malinko zapomněl
co je zaa den a po krátkém
k
teleefonátu ,už spěchal do klubovny.M
Mezitím jsm
me začali odehrávat
první tuurnaje, prvnní si zahrálii Strike s K
Králíkem ,k
kdy vyhrál Strike a druuhý turnaj probíhal
mezi Gaarfem a Wiikingem kdy vyhrál W
Wiking,Jura zatím čekall na spoluhr
hráče, zkrátiil si tedy
čekání hhrou se mnoou a kupod
divu vyhrál. Ale to už dorazil
d
i Daavid a turnaaj se mohl rozjet
r
na
plné obrátky. Vysstřídali se mezi
m sebou vvšichni sou
utěžící a kažždý si zahráál 5 her,něk
které hry
byly veelice napínaavé, protože nikdy neevíte kde na
n Vás čekáá náhlá sm
mrt v podob
bě dobře
odehranné figurky. Když
K
padl poslední
p
hood,bylo jasn
né kdo je vítězem letoššního ročník
ku,ten to
také nááležitě oslavil,když vykřikoval porazil jsem Strikeeho, porazzil jsem Strikeho,
S
juhuhu.V
Vítězem see stal Králík
k s 19 bodyy, hned za ním
n se umísstil Strike zze 17body na
n třetím
místě see umístil Wiking
W
a Jura se shodnýým počtem 16 bodů,alee třetí místoo patřilo Wikingovi
W
neboť vvyhrál více soubojů,
s
naa čtvrtém míístě se umísstil tedy Jurra, na pátem
m David a na šestém
Garfieldd. Při slavnnostním vy
yhlášení výssledků byly
y předány ceny a dipplomy, pro výherce
prvníhoo místa bylaa připravenaa sladká oddměna v pod
době čokoládového doortu, ten zasslouženě
obdržel Králík a jakko správný skaut se roozdělil s ostaatními spolu
uhráči, po ssladkém obččerstvení
yběhat ten ddort krátkou
u pohybovkou a to vybbíjenou kopaanou. Po
jsme ukklidili kluboovnu a šli vy
dvanáctté hodině jssme se rozeešli do svýcch domovů, doufáme, že
ž se akce llíbila a snad bude i
příští rook oceněna větší
v
účastí..
zapsala:: Síma

Noční výsadek 2011
2
Byl veččer 26. Dubnna 2011 a my
m jsme se pomalu sch
házeli
před kluubovnou a připravoval
p
i jsme se naa noční výssadek.
Přišli: Jack (já), Strrike, Cvrček
k, Síma, Mrravenec, Krrálík a
nakonecc i Sporťákk. Po chvillce čekání jsme se vššichni
nacpali do autobusu číslo 3 a pomalu jjsme vyrazzili na
n
Když
K
jsme ddorazili na místo
dlouhouu cestu do neznáma.
určení (Třeboc), tak
t
jsme se
s museli před odch
hodem
vyfotit a pak autobbus odjel. Když
K
autobuus odjel, tak
k jsme
si přečeetli obálku s informacem
mi a zorienttovali jsme se a vymýššleli jsme ceestu, kudy půjdeme.
p
Vyrazilii jsme směrrem nahoru
u z vesnice, ale o chvilce chůze jsme zjistili,, že jdeme špatně a
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proto jsme se otočili a vydali se dolů. Když jsme byly skoro dole, tak jsme uviděli jednu
skupinku. Tak jsme se šli rychle schovat a povedlo se. Oni odešli, ale najednou vidíme jinou
skupinku nahoře, a proto jsme se zase schovali. Oni však nebili tak dobří, jako ti před tím a
vlezli blíže k nám a to byl pro ně konec. Strike vylezl a rychle zařval „Stůj kdo tam ?! Byli to
Ústečáci. Chytli jsme je a dali nám jeden život. Potom jsme se domluvili, kam dále půjdeme.
Šli jsme zase nahoru z vesnice, ale trošku jinam. Po chvilce chůze jsme zabočili doprava a
dali se po strmé stráni dolů. Procházeli jsme nejdříve na louce, potom mezi smrčky a déle v
hustém křoví. Nakonec jsme vylezli na blátivém kusu louky a šli jsme na sever. Po chvilce
jsme přelezli pár malých potůčků a kopečků a ocitli jsme se na cestě, která nás zavedla až na
okraj Dolního Ročova, kde byla naše první pauza. Všichni jsme něco malého zakousli, napili
se, někdo šel na WC a potom se šlo dál. Rázem jsme se octli ve vesničce. Odtud jsme šli po
cestě okolo baráčků a najednou vyběhl nějaký polonahý muž a ptal se nás, kdo jsme a co tu
děláme. Tak jsme mu vysvětlili, že jsme skauti a máme tu noční výsadek a on to naštěstí
pochopil. Poradil nám cestu, kudy máme jít a mohly jsme pokračovat. Po delší chvíli chůze
jsme potkali nějakou skupinku, a tak jsme je chvilku stopovali a nakonec Strike na ně zase
zařval a bylo to. Byl to Bojler s Najčou a smíšenou jednotkou vlčat a světlušek. Dali nám
život a my jsme mohli pokračovat dále. Po několika minutách jsme přešli na okrajovou silnici
a po ní jsme chvilku šli. Po nějaké době jsme zase chytili ty stejné Ústečáky. Dali nám život a
my jsme směle šli dále. Po době jsme dorazili do vesničky Vinařice. Z této vesničky to byl ž
jen kousek do bodu, kde jsme dostaly souřadnice cílové vesnice, kde jsme měly spát. A tak
jsme šli, po chvíli docházíme k rozcestí, kde se rozmýšlíme, kam půjdeme. Najednou však
vyběhne skupinka a zařve na nás. A i my musíme dávat svůj 1. život a to jiné skupině
Ústečáků . A tak překopáváme naše plány cesty a jdeme jinudy. Jdeme k velkému baráku a
odtud terénem po poli a docházíme k řece. Přeskakujeme řeku a jdeme do kopce, který je však
z tekutého bahna a to se nám přechází velice obtížně. Když jsme ho po velké námaze zdolali,
tak jsme šli ještě kus do kopce po silničce, kde potkáváme další skupinku. Byly to Jirkovský
skautky. Dali nám život a řekli nám, že jdeme blbě, že je ten bod s mrtvou schránkou kousek
zpátky po naší cestě. Tak jsme to ověřili pomocí mapy i GPS a měli pravdu. Tak jsme také
vydali kus zpátky. Když tak jdeme, tak najednou vidíme světla a slyšíme zvuky. Tak se
vydáváme kus do kopce a tam je zelená smrt. Tak jdeme potichounku a Strike na ně opět
zařve. A tak nám možná jako jediným nedali razítko a šli jsme si pro souřadnice. Když si je
zjišťujeme, tak vyběhne zase skupinka Ústečáků, kteří nás přepadli ve Vinařicích a chce po
nás život. Tak jim ho s nechutí dáváme a vydáváme se směr Smolnice, kde jsme měli spát.
Když jsme byli před Smolnicemi, tak potkáváme zase jirkovský skautky, ale od nich již
nechceme život. Tak se dostáváme před ně a najednou jsme před sálem, kde spíme. Vedle
něho mají hasiči nějaký bál, tak je tam rušno. Dorazili jsme jako 2. nebo 3. Když jsme došli
až dovnitř, tak nás všichni vítají a my si vybalujeme spacáky a jdeme pomalu spát. Ráno
kolem 8:00 pojídáme párek s chlebem a balíme. Za odměnu dostáváme lízátko a po chvíli
čekání nastupujeme do autobusu, který nás veze domů. Když přijíždíme ke klubovně, tak se
všichni pomalu rozcházíme do svých domovů.
zapsal: Jack

19

2011

Kronik
ka 5. ska
autského
o chlapec
ckého od
ddílu Cho
omutov

Turna
aj ve hře Citadela
Byla poslední dubnová
d
sobbota 30. 4. 2011 a
my se
s sešli v klubovně,
k
aabychom sii zahráli
karetn
ní hru Citad
dela. Původdně se mělaa konat v
tomto
o termínu Kuličkiádaa, která sk
klidila v
loňsk
kém roce po
oměrně úsppěch, ale jeelikož se
na jejjí organizacci Kail vyfl
fláknul, substituoval
náš oddíl
o
tuto ak
kci již zmiňňovaným tu
urnajem.
Ten jsme pořádali pro celé středisko s
no volné
kapaccitou 14 mííst. Ta bylaa až na jedn
místo
o zaplněnaa a krom
mě našich
h kluků
jmenoviitě Garf, Wiking,
W
Jacck, David, Síma a Mravenec
M
do
orazili i skkautky z 1. oddílu
jmenoviitě Stela, Potápka,
P
Breebera, Trčkka a Markéta dále Čáp
p s Marťannem. Turnajj se hrál
tříkolovvě. V prvním
m a druhém
m kole se hráálo ve dvou
u skupinách po 6 až 7 llidech se záákladním
balíčkem
m karet. Po prvním kolle se promícchalo pořad
dí skupin. Mezitím
M
doraazil z hodin
ny kytary
Cvrček a tak stačiil odehrát alespoň
a
druuhé kolo. Soutěžící, ktteří získali v součtu obou
o
kol
nejvíce bodů, postooupili do fin
nále. Těmitto šťastlivcii byli: Jack, Čáp, Markkéta, Breberra, Stela,
Garfieldd, Marťan a Mravenecc. Ve finálee se hrálo teedy již v po
očtu 8 hráččů a to s rozšířenou
verzí hrry. Finále byylo velmi naapínavé a prrotáhlo se přes
p plánovaanou dvanácctou hodinu
u. Z toho
důvodu museli někkteří účastnííci turnaje jjiž domů naa oběd, ale vůbec to neevadilo, pro
otože byl
urnaje se naakonec stalaa Markéta, která ve
dostatekk lidí, kteří by je ve hřře nahradili.. Vítězem tu
finále ddokázalo postavit citadeelu s nejléppe hodnocen
nými stavbaami. Na druuhém a třetíím místě
skončil Jack a Mravenec. Po vyhlášení výsledků a předání diiplomu pro nejlepšího hráče a
sladké odměny prro první třii místa jsm
me turnaj uzavřeli
u
a rozešli
r
se ddomů. Až na malé
my s časovoou organizaccí proběhl tturnaj v pok
klidu. A kd
do ví, třeba se příští rok nebo i
problém
dříve seejdeme u tétto napínavé hry.
zapsal: M
Mravenec

Airsoft
ft Šumná 2011
2
Bylo 144. Května, co jsme see postupně scházeli naa
vlakovéé zastávce Chomutov
C
město.
m
Chysttali jsme jett
na airssoft. Přišli: Jack, Králík,
K
Strikke, David,
Cvrček,, Jirka, Ďůůra, Garfield, Čáp a Mravenec.
Všichnii vypadali drsně. Kd
dyž jsme teedy byli v
plném ppočtu, tak jssme vyrazilli vlakem ddo Kláštercee
nad Ohhří. V Kláštterci jsme z vlaku vyystoupili naa
jinou sttranu, takžže jsme se museli zoorientovat a
vydali jjsme se na cestu. Cesta netrvala dlouho, co
o
jsme naarazili na prroblém. Musseli jsme přřelézt plot u
sadu a ppokračovat cestou sadeem. Když j sme se dostali na druh
hý konec, taak jsme tam
m uviděli
lidi a m
museli jsme kousek zdrrhat. Když jjsme se poo
ohlídli, tak jsme
j
zjistilii, že za nám
mi nikdo
nejde. T
Tak jsme z donucení
d
mu
useli znovaa přelézt plo
ot. Nakonec se to poveddlo. Po chviilce jsme
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se octli na statku, kde jsme zpozorovali
z
i fotografa s nějakou modelkou.
m
Takže jsmee museli
chvíli čeekat, než oddejdou. Kdy
yž odešli, taak jsme se pustili
p
do saamotného ai
airsoftu. Airsoft se v
ruinách hrál dobře.. Týmy byly
y rozdělenyy dobře. Hráálo se po 15
5 minutách,, nebo až jeeden tým
nepozabbíjel druhý tým.
t
Jirka a Cvrček měěli sniperku
u, takže to bylo
b
obtížnéé si je hlídatt. Ve hře
se také používaly granáty, peetardy a dým
movnice, které
k
dělaly výborný eefekt. Hra probíhala
p
skvěle a hráčům see to náramn
ně líbilo. K
Když jsme dali
d pauzu, abychom
a
sii mohli odp
počinout,
doplnit munici a dooplnit energ
gii, tak jsmee se těšili naa další hry, ale čas se kkrátil. Kdyžž jsme se
zase pustli do hry, tak to bylo
o suprové. V
Všechno šlo
o, jako na drrátku. Kdyžž nám ale došel čas,
tak jsmee se muselii sbalit a vy
yjít na cestuu do Klášteerce nad Oh
hří. Zpět jsm
me se vydali kolem
řeky a zzámečku. Prošli
P
jsme okolo pram
menu Evžen
nka a po ch
hvíli jsme bbyli na nád
draží. Po
cestě sppousta lidí, co
c měla celo
okov, tak too proklínala, že je to těžžký. Ale to si musel kaaždý nést
sám. Kddyž jsme jenn tak, tak stíhali vlak, ttak jsme se do něj rychle nalodili a vydali se domů.
d
A
těšili jsm
me se, až buude další airrsoft.
zpracovval: Jack

Okresn
ní kolo Sv
vojsíkova závodu 2
2011 ‐ Osttrovec
By
ylo 20. Května, když jjsme se sch
házeli na
vlaak a těšili se
s na Svojssíkáč (Jack,, Králík,
Daavid, Garfield, Ďůra a M
Mravenec) Síma se
k nám totiž přidala ažž v Ostrovci. Do
Ostrovce náss čekala dlouhá cesta. Ne
vlaakem, ale kvůli
k
výlucee autobusem
m. Cesta
auttobusem byla moc dlouuhá, ale náladu nám
zpeestřovali vttípky. Kdyžž jsme dorrazili do
Blaatna u Žihlee, tak jsme na chvilku přesedli
na vlak a dojeli na místto. Zde nám
m začalo
silně pršet. Ale na pomoc nám
m přijela Sííma s Bojlerrem ve Fav
voritu a vzal
ali nám báglly autem
do táborra. Do tábora jsme dorrazili úplně mokrý a věěci se sušily
y blbě. Po ppříchodu náss přivítal
zdejší vvůdce a po rozchodu
r
jsm
me si šli poostavit stany
y. Ve velkém
m áčku spaali 4 (Jack, Garfield,
G
David a Králík), v Gemě spal sám Ďůra a v druhé Gemě
G
spal Mravenec
M
see Símou. Rááno jsme
vylezli zze stanů a venku
v
bylo všude mokkro. Šli jsmee se připrav
vit, vyčistit zuby a nasnídat se.
Po snídaani byl násttup a konečn
ná přípravaa na vlastní závod.
z
Potéé jsme se byyli zapsat a začala
z
1.
Disciplíína – stavbaa stanu. To jsme
j
měli pprvní hotový
ý a tak jsmee se rychle vydali dál. Šli jsme
na dalšíí stanoviště a tam bylo přenášení zzraněné oso
oby. To se nám
n také poovedlo a tak
k jsme šli
za Símoou na zdravvovědu. Tu
u jsme mělii malinko horší,
h
ale jinak to byloo dobré. Dáále jsme
rychle bběželi k daalším a tam
m bylo zachhování v kriizové situacci. Tam byyla malinko pomalá
reakce, ale jinak super :D. Jaako další seeděl Bojler a měl kytk
ky na poznáávání. To bylo
b
také
celkem úspěšné, alle nevěděli jsme
j
jednu.. Za Bojlereem byla Najjča a u ní byyla historie.. Ta byla
me věděli ho
odně málo. Králíkovi uznala
u
za jednu otázkku půl bodu
u, a díky
nejhoršíí. Tam jsm
tomu jsm
me nakonecc vyhráli. Dalším
D
oříškkem bylo hledání v jízd
dních řádechh, zlatých sttránkách
a v atlassu. Tam jsm
me si mohli pomáhat, taakže tam jsm
me to zvlád
dli bez újmyy na bodech
h. A jako
poslednní bylo vyluuštit šifru, najít
n
surovinny, připraviit ohniště a uvařit poléévku. Šifra nám šla
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dobře, aale byla zdloouhavá. Surroviny jsmee našli hned
d a oheň jsm
me dělali teddy déle, ale nakonec
se povedl. Polévkaa byla pálivěější, ale nám
m chutnala. K obědu byl
b guláš s kknedlíkem a to bylo
docela ddobré. Kdyyž jsme dod
dělali všechnny úkoly, tak
t jsme jen
n čekali na ostatní a výsledky.
v
Když byylo vše přippravené, tak
k byl nástupp. Tam se vše
v rozhodllo. Nakonecc jsme tedy
y porazili
Jirkovákky a vyhrálli jsme. Z holek
h
vyhrálly Andromeedy z Jirkova. Když bbylo vše hottové, tak
jsme vyyrazili ku náádraží v Blaatně u Žihlee. Tam na nás
n čekal au
utobus, kterrým jsme se dostali
domů.
zapsal: JJack

Krajsk
ké kolo Svojsíkov
S
va závodu
u (3. – 5. 6. 2011)
Vyrazilii jsme sm
měr Mentau
urov, protoože
jsme see kvalifikoovali z ok
kresního koola
Svojsíkoova závoddu do kraj
ajského ko la.
Ráno jssme se sešlii na vlakov
vém nádražíí v
docela ssilném počttu, cesta ub
bíhala celkeem
rychle, i když jsme ve vlaku máále
nesehnaali místo slečna průvodní nnás
nechtělaa nechat v kupé
k
pro matky
m
s dětm
mi,
protože nás bylo moc
m a měli jsme psa, ppři
přestupuu jsme potkali Jirkov
vské skautkky
směřujíccí také na závod, cesstu jsme teddy
absolvoovali společně. Konečně jsm
me
dorazili do Litoměřřic, čekala nás
n asi 3 a ppůl kilometrrová cesta na
n základnuu Mentaurov
v. Kdyby
me to zvláddli a brzy do
orazili na
cesta neebyla do takkového krpáálu, šlo by see nám lépe,, ale i tak jsm
místo urrčení. Pak šlo
š všechno
o rychle, ubyytování, večeře a šup plnění
p
prvnního úkolu a to bylo
plánováání výpravyy včetně rozzpočtu, odjjezdu vlaků
ů, cesty a všeho
v
nezbyytného k pohodové
výpravěě. Kluci to zvládli
z
doceela dobře, prráce s počíttačem a gps jim šla od ruky, k veččeru měli
naplánoováno a vyddali se po krátké
k
poraddě na kutě, protože je ráno čekaloo vstávání kolem 5
hodiny, v 7 jim oddjížděl vlak
k z Litoměřiic. Cestu naa vlak a vše zvládli doobře, až na Důrovo
alergickkou rýmu, kdy
k jim zčeervenal a ootekl jako balon,
b
bohu
užel cesta sse úplně nep
povedla,
kluci chhvilku hledaali cestu, paak čekali s vvelkým prod
dlením na loď, a nakonnec si králík
k narazil
koleno, tím pro ně v podstatě závod skonnčil. Zavolaali jsme pro auto, které Králíka od
dvezlo na
základnnu a poté na rentgen. Kluci měli naa výběr, zdaa se vrátit naa základnu nnebo pokraačovat na
další staanoviště. Boohužel jim to nebylo vvysvětleno, tak jak mělo a kluci ssi mysleli, že
ž závod
pro ně skončil, vyydali se tedy
y zpět do L
Litoměřic, koupili si pití
p a vyrazzili do Men
ntaurova.
yli všici na zzákladně, dokončili
d
Uvařili si dobrý guuláš a čekali na návrat všech hlídeek, když by
závod ppředáním prrezentace z cesty a vlasstnoručně dělanou
d
rekllamou na K
K.P.Z.-ku. Poté jsme
se dohoodli, že poddáme protesst, za prodllení při přev
vozu na loď
ďkách a zaa předání neejasných
informaací, ale v poodstatě to neemělo žádný
ný význam, možná to trrošku zmírnnilo naše rozzhořčení
nad závvodem. Ránno jsme sii dali vydaatnou snídaani, někteříí i 5 chlebbů...a vydalli se na
slavnosttní nástup pro
p předání cen, našee družina Jeeleni skončila na pěknném předpo
osledním
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místě s 36,5 bodu, závod byl pěkný ale ppřišlo nám, že to bylo velice hektiické a vše zbytečně
z
napresoované do krrátkého času
u, i tak se nám víkend
d líbil a užžili jsme si ho, nebýt nepřízně
n
osudu, určitě by jssme se umístili na leppším místě,, ale jak see říká není důležité vy
yhrát ale
zúčastniit se.
zapsala:: Síma

Airsofft Vodárn
na
Poslednní víkendovvou akcí letošního skkautského
roku byyl Airsoft. Jako
J
herní lokalita
l
bylla zvolena
opuštěnná část jirkovské vodárn
ny, u které jjsme měli
v plánu hrát již tuuto zimu, alle bohužel se nám jí
tehdy nnepodařilo nalézt. Byť
B
byl o akci na
schůzkáách velký zájem
z
a byla to bonussová akce
(za solidní repreezentaci oddílu
o
na letošním
Svojsíkoově závoduu), sešlo se nás
n sobotní ráno před
klubovnnou po skroomnu. Konk
krétně dorazzil Strike,
Jack, D
David a dálle Čáp a Mravenec.
M
Jeli jsme
autobussem do Jirkoova a odtud
d čápovo letyy prověřeno
ou stezkou až
a k vodárnně. Na vodárrně jsme
nejprve ohledali teerén a vyho
odnotili příppadná rizik
ka úrazu. Po
o nabytí airrsoftových zbraní a
rozdělenní týmů jssme mohli začít hrátt. Nevymýšleli jsme nic složitéého a hrálli pouze
deathmaatch s časovvým limitem
m 15 minutt. Asi po dv
vou hodinácch hraní se k nám připo
ojil ještě
Cvrček,, který byl na
n místo dovezen Markkétou. Kdyžž jsme se do
ostatečně vyyřádili, což bylo asi
kolem 2 – 3 hodiny vydali jsme
j
zpět ddo Jirkova na trolejbu
us. V Jirkovvě u Tesca jsme si
chvilku poseděli a při čekání na
n dopravníí spoj jsme rozebrali
r
dn
nešní poměrrně vydařen
ní airsoft,
blížící sse letní táboor a letošní celotáborov
c
vou hru.
zapsal: M
Mravenec

Skautský tábor Frančin
na Huť 20
011 – táb
borový de
eník
autor: Jaan Balšán – Jack
Den prvvní 9. 7. 20111
Den, kddy se všichnni scházeli u bývalé H
Havlíčkovi školy,
š
kde jsme
j
se chyystali autobusem na
tábor. V
Všichni se snažili pom
moci ostatnním. Když bylo vše naloženo, ttak jsme see vydali
autobussem na táboor. Cesta nebyla moc dlouhá a stavěli
s
jsmee na pauzu u jedné beenzinové
stanice. Jenže cestta nebyla úp
plně skvěláá. Plno osob
b dělalo v autobuse
a
boordel, a tak naštvali
Řidič nás seeřval a byl klid.
k
Když jjsme dorazili do táboraa tak nás uvvítali lidé, co
o byli na
řidiče. Ř
stavbě ttábora. Všicchni jsme se
s dali do vvyndávání věcí
v
z autobusu. Když se vše odneslo, tak
jsme si rozebrali věci
v a šli se zabydlet ddo stanů. Vy
ybalování a zabydlovánní trvalo sk
koro cele
odpoleddne. Když se schýlilo k večeru, tak byl veečerní nástu
up. 5ekli nnám, co a jak
j a že
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nemáme běhat po podlážkách … . Po ukončení nástupu byla večeře. K večeři jsme měli chléb
s masovou pomazánkou a čaj. Po Večeři se všichni uvolnili a měli svojí zábavu. Po chvilce se
ale všichni sešli v hangáru a pustili nám Star Wars I. Bylo to hezké, ale pár vlčat tam furt
dělalo bordel. Po nějaké době jsme dostali informace, že půjdeme pro krystaly do světelných
mečů, které budeme zítra dělat. Tak jsme se připravili a po svých družinách jsme se vydali na
cestu. Každá družina to měla jinde. Když měli všichni z družiny drahokam, bodle jeho barvy
bylo určeno rozdělení do šesti skupin. Poté jsme šli zpět do tábora. A měli chvíli volna před
večerkou.
Den druhý 10. 7. 2011
Ráno, po zapískání budíčku se všichni hrnuli na hygienu, protože nebyla rozcvička, která ve
všední dny a sobotu normálně je. Po hygieně se tak různě všichni poflakovali, protože čekali
na snídani. Po chvíli se zapískala snídaně a všichni se hrnuli na snídani. Byla vánočka
s marmeládou, máslem, nutelou, nebo suchá a k tomu bílá káva. Po snídani se všichni šli
uklidit a umýt hrnečky a chvilinku čekali, než zapískají přípravu na nástup. Když ji po chvilce
zapískali, tak jsme se museli převléknout do krojů a upravit šátky. Následovně jsme šli na
nástupiště, protože už pískali „-.“. Na nástupu jsme ses dozvěděli, co budeme dělat. Byla také
vztyčena česká vlajka a ke konci zaražena sekerka do špalku, jako symbol pracovního dne. Po
nástupu jsme šli sundat kroje a byla chvíli pauza. Po krátké pauze byl svolán nástup na etapu,
kde jsme se dozvěděli, že budeme dělat meče. Tak jsme se šli obléknout do tabardů, které
jsme měli z domova a vydali jsme se v družině dělat meče. Naše meče se skládali z násady,
molitanové roury, trochy izolepy a barvy svého týmu. Když jsme měli všichni meče tak bylo
poledne. Chystal se tedy výborný oběd. Byl gulášek s houskovými knedlíky a rýžová polévka
s hráškem, Po vydatném obědu jsme měli polední klid. Po poledňáku jsme měli etapu CTH.
Jmenovala se trénink padawanů. Ve dvojicích jsme obcházeli různá stanoviště v táboře a
plnili různé úkoly. Mezitím jsme si mohli chodit pro jablko, které bylo ke svačině. Po této
krásné, ba dlouhé etapě jsme měli návštěvu. Přijeli lidé od hasičů a policie (Marťanovi
kamarádi). Postavili nám lanovku, kterou druhý den budeme moci vyzkoušet. A také nám
udělali přednášku o tom, co dělají, o zbraních, o výbavě a sebeobraně. Mezi tím nám začalo
dost pršet, a tak jsme se rozprchli do stanů, nebo do hangáru. Když bylo tak 22:00, tak se
pískla večerka a muselo se jí spát.
Den třetí 11. 7. 2011
Ráno, po každodenním budíčku byla velká rozcvička s hosty a byla opravdu velká. Každého
po ní bolely ruce, nebo nohy. Po této namáhavé rozcvičce jsme měli snídani. K snídani jsme
měli vejce s chlebem a čajem. Následovně jsme měli nástup a vyvěšení státní vlajky. Po
nástupu byla bezva věc. Měli jsme jít pomoci s lanovkou našim hostům. Po pomoci jsme se
samozřejmě také svezli. K svačině jsme měli jahodový jogurt s rohlíkem. Po nějaké době
hasiči lanovku sundali a my jsme měli oběd. K obědu jsme měli kaši se smaženou rybou. Po
vydatném obědě jsme měli poledňák. Po poledním klidu se pískl nástup na etapu a všichni se
hrnuli. Dověděli jsme se, že půjdeme do archivu (pod Pleš), tam byla svačina dovezená
autem. Museli jsme po chvilce jít na místo určení. Tam jsme museli vybíhat z kruhu po
jednom a mezi tím nám ubíhaly 2 minuty. Po dvou minutách byl archiv zaplněn plynem a my
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se museli zneehybnit. Takkhle to nějak bylo.
Po této dlouhé etapě se šlo zpět do
o tábora.
Kd
dyž se dorazilo, tak jsme měli dlouho
očeekávané kou
upání. Byloo osvěžující smýt ze
seb
be tu špínu
u. Když byylo vše um
myto, tak
bylla večeře. Byla sýýrová pom
mazánka
s houskou.
h
Ta byla opravvdu super. Po
P večeři
byll nástup. Tam
T
jsme se dozvěděěli, jaká
bylla etapa, a vytočili sii lumpové, kteří si
něcco někde nechali, růůzné odměěny. Po
nástupuu si každý děělal, co chtěěl. Po nástuppu si každý
ý dělal, co ch
htěl. Ale nee dlouho. Zaa chvilku
jsme šlii k ohni a rozhodovalli jsme se, co budemee chtít dělaat za odborkky. Potom jsme se
odebralii do stanů. Šli
Š jsme si vyčistit
v
zubyy a do posteele.
Den čtvvrtý 12. 7. 2011
Hned rááno, co jsm
me se vzbud
dili, jsme m
měli krásno
ou rozcvičku
u. Po ní jsm
me měli hy
ygienu a
potom jsme měli snnídani. K sn
nídani jsme měli chléb a teplý páreek a čaj. Dáále jsme šli do stanů
se připravit na násttup. Pískl see nástup. Poo nástupu jsme měli další nástup, aale v tabard
dech. Byl
H. Zjistili jsme, že buddeme sbíratt Gunganí vejce
v
v poto
toce, a že je budou
to nástuup na CTH
střežit G
Gunganí bojjovníci. Vejjce jsme moohli do tábo
ora nosit po
o jednom. K
Když skončila etapa
CTH, taak jsme měěli svačinu. Ještě před svačinou nám však Jediové řekli,, že jsme to
o udělali
špatné, a že budem
me potrestán
ni. Po svačinně jsme se zabalili a vyrazili
v
jsmee jenom jak
ko Jeleni
do Něm
mecka na rozzhlednu a zpět.
z
Po cesttě jsme vařiili na Václaavu oběd. B
Byl maďarsk
ký guláš.
Po najeezení jsme se vydali na
n rozhlednnu. Došli jssme na ni. Byl z ní veelmi hezký výhled.
Viděli jjsme až do hospody na
n Pleši. Oppravdu nád
dhera. Kdyžž jsme se ddokoukali, tak
t jsme
vyrazili zpět do táábora, však ale jinou ccestou. Bylo to hezké,, do tábora jsme dorazzili před
nástupem, ale Ďůrra nás hrozně zpomalooval a zdržžoval. Po ch
hvíli byla vvečeře. Bylly fazole
v tomatoové omáčcee. Po nich jsme
j
měli náástup. Na náástupu se mimo
m
jiné roozdávali 1. Dopisy. Po
nástupuu byla hoodně oblíb
bené
kantýnaa. Každý si koupil, co chtěl
c
a měl nna nějakou dobu
d
co na zub.
Po kaantýně jsm
me šli dělat
d
turbánkky. Turbánkky se nako
onec
povedlyy, ale hoddně lidí bylo
vzteklýcch. Turbánkky musíme další
d
den ješště slepit. Nakonec byla
večerní hygiena,, večerkaa a
spánek.

25

2
2011

Kronik
ka 5. ska
autského
o chlapec
ckého od
ddílu Cho
omutov
Den páttý 13. 7. 20111
Po ranním
m probuzenní se šlo hned
h
na
rozcvičku. Hned po nní následovaala ranní
hygiena. Když
K
byli vššichni umytti aj., tak
byla snídan
ně. K snídan
ani byly corrnflake +
mlíko, jog
gurt + kakkao a čaj. Po této
výborné sn
nídani byl nnástup. Na nástupu
bylo vše jaako obvyklle. Po nástu
upu jsme
měli bezzva progrram = střelecké
s
dopoledne. Stříleli jsm
me ze vzdu
uchovky,
házeli nožže, hvězdicce a sekerk
ky. Tato
super záb
bava trvalla až do konce
dopoleddne. Jako daalší byl obídek. K něm
mu jsme měěli bramboro
ové knedlíkky, špenát a maso a
také čessnečku. Po vydatném
v
obědě
o
byl p olední klid.. Po něm jsm
me měli násstup na etap
pu CTH.
Museli jjsme si posstavit vlastn
ní kluzák a vvyhrát závo
od a byla i možnost
m
vsaadit si. Musseli jsme
také uddělat svou vlajku
v
a přřinést obědd Jaba the Hatt. Kdyžž bylo vše hotovo, záávod byl
odstartoován. Po ceestě na nás čekalo někkolik nástraah. Ty jsmee však zvláddli dobře. Nakonec
N
dojeli v pořadí oraanžová, žluttá, fialová a další týmy
y. Jeli se dvě
d kola. Poo této vyčerrpávající
etapě byylo chvíli volno.
v
Po tomto odpočiinku byl večerní nástup
p a večeře. K večeři jssme měli
zeleninoový salát s těstovinam
mi. Po večeřři jsme mělli salon day
y. V hangárru jsme za směnky,
které jsme napsali, dostali peeníze a mohhli hrát: po
oker, black jack,
j
kalíškky, ruletu a kostky.
Plno liddí zmenšilo stav svého konta, ale nněkteří navý
ýšili. Když toto skončiilo, tak bylaa večerní
hygienaa a šlo se spát.
Den šesstý 14. 7. 20011
Ráno, po rozcviččce jsme měli rannní
hygienuu, jako každý den. Po nní
následovala snídanně. K snídan
ni jsme mělli
p
chléb se smettanovou pomazánkou
u
s paprikkou a čaj. Po snídanii jsme mělli
nástup. Tam jsm
me se dov
věděli jakko
obvyklee. Jako doppolední pro
ogram jsm
me
měli auukci o naše směnky. Když
K
se všše
vydražillo, tak jsmee měli malou F.B.I. hruu.
Museli jsme zjisttit několik věcí (50)).
Když bbylo vše hotovo, tak jssme měli cchvilku voln
no. Potom, co skončillo volno, byl oběd.
K oběduu jsme mělli zelňačku, rýži se sójjou a čaj. Po
P obědě by
yl pravidelnný polední klid. Po
poledním
m klidu jsm
me měli etap
pu CTH. Muuseli jsme v táboře a jeeho blízkém
m okolí hled
dat různé
kytky a sbírat jejicch semena. U jedné byylo vosí hníízdo a tak bylo
b
spoustaa lidí pokou
usaných.
Když byylo všemu konec, tak byla chvílee na malé volno.
v
Po chvilce
c
jsm
me měli večeři. K ní
byly buuchtičky se šodó. Po veečeři byl veečerní progrram. Vyhlašovali jsmee vítěze F.B
B.I. hry a
ptali se,, co kdo chcce dělat za odborky. K
Když se každ
dý rozhodl, co chce děělat, tak následovala
večerní hygiena a spánek.
s

26

2
2011

Kronik
ka 5. ska
autského
o chlapec
ckého od
ddílu Cho
omutov
Den seddmý 15. 7. 2011
2
Hned rááno, když jssme se vzbudili, tak jssme měli ro
ozcvičku. Po
P rozcvičcee jsme šli do
d stanů.
Vzali jssme si kartááček, pastu a šli jsme ssi vyčistit zu
uby. Když bylo hotovoo, tak byla snídaně.
K snídaani jsme mělli vánočku s máslem, m
marmeládou
u, nebo s čokoládou. Poo snídani jsm
me se šli
připraviit na nástupp. Potom se pískl nástuup. Po nástu
upu jsme se šli převlékknout. Kdyžž jsme se
převléklli, tak se písskl nástup na
n etapu CT
TH. Etapa by
yla o tom, že
ž jsme mělii sbírat částti robotů,
které jsm
me potom prodávali
p
do
d sběren. A
Ale přitom nás
n nahánělli Javové, kkteří to sbírrají a my
jsme jim
m lezli do řemesla. Když
K
etapa sskončila, taak byla chv
vilka odpoččinku. Po ch
hvíli byl
oběd. K obědu bylaa svíčková s knedlíkem
m a hovězí vývar.
v
Po obědě byl poolední klid. Při něm
jsme see připravovali na airso
oft. Po něm
m jsme jeli na Václav
va a tam see hrálo. Airrsoft byl
suprovýý a moc se povedl. Kd
dyž jsme přřijeli zpět, tak byla ch
hvíli pauza a pak bylaa večeře.
K večeřři byla rybiččková pomaazánka s chllebem. Po večeři
v
jsme hráli junglle speed. To
o se nám
moc neppovedlo. Když
K
jsme dohráli,
d
tak jsme ještě hráli polák
ka. Když jsm
me skončilii tak byl
večerní nástup a potom večerrka. Všichnii zalezli do
o stanů a začali se převvlékat. Najeednou se
zapískall nástup na etapu. Všicchni se dosttavili na násstupiště. Kd
dyž jsme see sešli, tak Čap
Č řekl,
že budeem hledat zmizelou
z
hvězdu
h
v soouhvězdích u dřevěnýcch koulí. T
Tak jsme sii šli vzít
kanady a maskáče a šlo se. Kd
dyž jsme taam došli, tak
k se hledalo
o. Když jsm
me to našli, tak jsme
šli do táábora a pak spát.
Den osm
mý 16. 7. 20011
Ráno hhned po budíčku
b
by
yla rozcviččka. Po
rozcvičcce jsme měli
m
ranní hygienu a potom
snídani.. K snídani jsme měli chleba s m
máslem a
sýrem. P
Po snídani jsme
j
měli nástup.
n
Na nástupu
zase jaako obvyklle. Po násstupu jsme se šli
převléknnout a potoom jsme hráály upravenoou verzi
korfbaluu, a to byloo velice zajjímavé. Kdyyž jsme
to dohrráli tak byyl oběd. K obědu jsm
me měli
květákoovou poléévku, rajsskou omááčku a
těstovinny. Když jsm
me dojedli, tak byl pollední klid. Po
P poledním
m klidu jsm
me si vzali taabardy a
byla etaapa CTH. Museli
M
jsmee po skupinnách jít po trase
t
a plniit různé úkooly. Např. navigace
n
letounu. Když jsme dorazili do
d tábora, taak jsme mu
useli počkat na ostatní týmy. Kdyžž ostatní
přišli, taak jsme měěli chvíli paauzu. Po níí byla večeřře. K večeřii byly tortilly s omáčko
ou. Byly
výbornéé. Když jsm
me se najed
dli, tak jsmee si šli zahrrát BANG. Hráli jsme i s rozšířen
ním, tím
pádem i dlouho. Když
K
jsme dohráli,
d
tak jsme si šli pomalu vy
yčistit zuby.. Potom jsm
me šli do
stanů a ppak nám pískli večerku
u.
Den devvátý 17. 7. 2011
2
Ráno, ppo budíčku jsme neměěli rozcvičkku a ještě jssme měli po
osunutý bud
udíček o hod
dinu. Po
probuzeení jsme se šli umýt a vyčistit zubby. Potom jsme
j
měli snídani. K ssnídani byl Švédský
stůl. Kddyž jsme see nasnídali, tak jsme s e šli převlééknout do krojů
k
a byl nástup. Po nástupu
jsme měěli fotbalovvé derby. Derby
D
skonččilo 4:3 pro spartu. Po derby bylaa pauza do oběda a
potom ooběd. K oběědu byli řízzky. Po oběědě byl poleední klid. Po
P poledním
m klidu jsme šli pro
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dřevo a šli jsme dělat slavnostní slibový oheň. Připravit se nám ho povedlo, ale potom začalo
pršet, takže nakonec ani nebyl, jak bylo plánováno. Takže po přípravě na oheň byla večeře, k
večeři byla drožďová pomazánka s chlebem. Po večeři jsme měli volno a potom se šlo spát.
Den desátý 18. 7. 2011
Ráno, po vzbuzení jsme měli rozcvičku. Po ní jsme měli hygienu. Pak jsme šli na snídani, byl
chleba se salámem. Po snídani jsme se šli převléknut do krojů a byl nástup. Po nástupu jsme
se převlékli a šli jsme dělat Setonův hrnec a solární vařič. V tom Setonovu hrnci se to moc
nepovedlo tak jsme kuře museli dopéct na ohni. Když jsme měli vše hotovo tak byl oběd. K
obědu byli knedlíky s překvapením. Po obědě byl polední klid, ve kterém jsme dodělali to
kuře. Bylo vynikající. Když skončil polední klid, tak byla etapa CTH. Byli jsme svázáni za
ruce a nohy ve stanech a museli jsme utéct a zničit druidy. Po etapě jsme se šli vysprchovat,
potom byla večeře. K večeři jsme měli kaši a opečený salám. Po večeři bylo chvilku volno,
potom jsme se šli připravit do krojů a byl slavnostní slibový oheň. Oheň se povedl a byli i
scénky, ale když se zpívalo, tak začalo pršet, takže jsme šli spát.
Den jedenáctý 19. 7. 2011
Ráno po rozcvičce jsme šli si vyčistit zuby. Když bylo hotovo, tak byla snídaně. K snídani
byla pomazánka s chlebem. Po snídani jsme se převlékli do krojů a byl nástup. Po nástupu
jsme měli etapu CTH. Museli jsme se dostat k dělu a dát tam bombu. Potom jsme šli na louku
a museli jsme poslat zprávu v Morseovce a poslat ji pomocí vlajek a nakonec jít do tábora.
Když skončila etapa tak etapa, tak jsme měli oběd. K obědu bylo rizoto, špenátová polévka a
zelný salát. Po obědě jsme měli polední klid. Po poledním klidu jsme se připravili a vyrazili
do železné. Tam jsme navštívili Vietnamce a Free shop. Každý si něco koupil a potom se šlo
zpět. Když jsme dorazili do tábora tak jsme měli vdolečky a potom jsme měli chvilku pauzu.
Po pauze byla večeře a potom nástup. Na nástupu jsme se dozvěděli, že budeme hrát Latríny.
Běhali jsme od branky ke stožáru a nosili jsme papírky, mezitím nás chytali průjmy. Měli
jsme 3 životy, a když jsme chytli zácpu, tak nám ještě dala další život. Když vše skončilo, tak
jsme měli chvilku pauzu. Po nějaké době jsme šli vyčistit zuby a potom spát.
Den dvanáctý 20. 7. 2011
Ráno jsme se vzbudili a pršelo. Šli jsme tedy jen na malou rozcvičku. Po rozcvičce byla
hygiena a snídaně. K snídani byla česneková pomazánka a chléb. Po snídani jsme se převlékli
a byl nástup. Po nástupu byl velký déšť, takže jsme byli v hangáru, a hráli BANG! Z hangáru
jsme šli jen na oběd, byla buřtová polévka a brambory s květákovými plackami a okurkový
salát. Na večeři byli špagety. Celý den pršelo a tak se zrušila etapa CTH a celý den jsme byli
v hangáru. Na večer jsme šli do stanu a pak spát.
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Den třinnáctý 21. 7. 2011
Ráno, ppo budíčkuu, jsme běěželi na
rozcvičkku, po rozcvičce jsme si šli
vyčistit zuby a potom na snídani. K
snídani byly houusky se sýrovou
s
pomazáánkou. Po snídani jssme šli
převléknnout do krrojů a poto
om byl
nástup. Po nástuppu jsme šli
š hrát
kostky a karty a při tom
m jsme
batikovaali trička. Když jsm
me měli
hotovo tak jsme šlii na oběd. K obědu
byla těsstovinová polévka
p
a knedlozelo-uzeený. Po oběědě byl poleední klid. N
Najedou, začalo pršet. Po poledňááku jsme měěli etapu
CTH. Jeenomže bylla v dešti. Museli
M
jsmee koulemi sestřelovat
s
váčky s pappírkama a bránit
b
se
stíhačům
m a mezitím
m jsme zabiili hraběte D
Dooko. Po etapě jsme se vrátili ddo tábora a šli jsme
stavět vvázanou stavvbu. Udělali jsme ji jenn z poloviny
y. Potom by
yla večeře. K večeři by
yl chleba
se salám
mem. Po veečeři jsme se
s šli koupaat. Ve spršee jsme si zaatopili a bylla teplá vod
da. Když
jsme se vykoupali tak
t jsme šli do stanů a potom spátt.
Den čtrnnáctý 22. 7.. 2011
Ráno, ppo rozcvičcee jsme si šlli vyčistit zuuby a
potom byla snídanně. K sníd
dani byl chhléb s
vajíčkovvou pomazánkou. Po snídani jsm
me se
šli převvléknout do krojů a po
otom byl náástup.
Po násstupu jsme se převléékli a šli jsme
dodělat vázanou věěž. Dodělalli jsme střecchu a
zábradlíí a žebřík. Když
K
bylo hotovo,
h
tak jsme
měli obběd. K obědu jsme měli hráškkovou
polévkuu a guláš s chlebem.. Po oběděě byl
polední klid. Na poledním klidu jsm
me se
připravoovali na airrsoft. Po po
oledním kliddu se
jelo na Václava sii zahrát airsoft. Airsooft se
povedl, všichni byyli spokojen
ni se spoluuprací
přátel. P
Po airsoftu jsme jeli zp
pět do táboora. V
táboře jsme se odbavili z airso
oftu a měli cchvíli
pauzu. Potom byll nástup, po
p nástupu jsme
měli vyyhodnocení za celý táábor např. úklid
stanů, vve hrách atdd… Po vyhllášení jsme si šli
zahrát ččerné historrky. Když jsme
j
dohrálli tak
jsme šlii do stanů, potom
p
jsmee se převlékkli do
krojů a šlo se na slavnostní oheň.
o
Zpívaali se
písně a vyhlásila se
s CTH. Po slavnostní části
tam někkdo zůstal a někdo šel spát.
s
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Den patnáctý 23. 7. 2011
Ráno po budíčku jsme neměli rozcvičku, protože se od rána balilo. Potom se šlo na snídani. K
snídani byla vánočka s marmeládou, máslem nebo nugetou. Po snídani jsme se převlékli do
krojů a šlo se na nástup. Po nástupu jsme šli všichni balit. Balilo se až do oběda. K obědu byl
hamburger. Po obědě jsme šli uklidit tábor a postupně nosili kufry až dolů k tee-pee. Když
bylo vše odneseno, tak jsme šli k ohni čekat na autobus. Po chvíli přijel. Když přijel tak jsme
šli pomoct lidem z komerčního tábora, odnést věci k bráně. Potom jsme si odnesli kufry do
autobusu. Následovně jsme zalezli do autobusu a jelo se domů. V Chomutově jsme vylezli z
autobusu za svými rodiči, potom jsme si vzali své kufry a všichni se rozešli domů.
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