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ÚVODEM 
 

Milí Zeesáci, 

rok se s rokem sešel a my znovu společně vyrazíme na naše 
tradiční prázdninové dobrodružství. Letos nás zavede do 
Jesenických hor, na břeh malé říčky u obce Hynčice nad 
Moravou. Těšit se můžete na rána zalitá sluncem, poledňáky 
trávené ve stínu mohutných stromů, na zpívání kolem 
táborového ohně a pochopitelně na nabitý program 
celotáborové hry. Také vyrazíme na dva oddílové pochody, 
které nás vyvedou z našeho tábořiště a zavedou nás do 
okolních končin. Poznáte tak skrz na skrz pohoří Jeseníků i se 
všemi krásami co skrývá a nabízí.  

My se na to už moc těšíme, co vy? 
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CELOEXPEDIČNÍ HRA 
…Nikdo neví, kde a jak to začalo. Hodiny se zastavily v 1:17. 
Objevil se záblesk světla a následovala řada velkých otřesů. 
Myslím, že je červenec. Ale už to nevím jistě. Už dlouho si 
nevedu kalendář. Každý den je šedivější než ten předchozí. Je 
chladno. Čím dál chladněji. Po cestách se plouží běženci s 
vozíky a bandité. Hledají palivo a potravu. Mou největší 
starostí je jídlo. Jídlo a zima a boty… Poslední lidé vytváří 
menší společenství ve snaze přežít, snad i trochu žít. Opět na 
planetě Zemi vznikají první městské státy, které mají v čele 
vládce – Hegemona. Města tvoří významné rodiny, kde každá 
obývá svou městskou čtvrť. Vládnoucími rody v městských 
čtvrtích Leviantu jsou rod Eel, Dente, Alekton a Egida. 
Společnost ve státech tvoří Núllové – dělníci a nevolníci. 
Střední vrstvou jsou Atári - bohatí měšťané a řemeslníci. 
Nejvyšší vrstvou ve státě jsou Archóni, mezi které se počítají 
členové vládnoucích rodin, nejvyšší úředníci a obyvatelé ve 
vysokých funkcích. Lidé ve městě Leviatan se dlouhá léta 
spoléhali na stroj, umělou inteligenci jménem Machina, kterou 
všichni přezdívají Echo. Pomocí ní dokážou Leviaťané 
předpovídat počasí, odhalit hrozby, blížící se nepřátele či 
zjistit odpovědi na nejrůznější otázky. V těchto neklidných 
časech musí mladý Hegemon Magma obstát v roli vůdce. Jeho 
protivníky mu budou Archóni ze všech rodů a mnozí další 
odvážní, kteří se mohou stát novým Hegemonem Leviatanu. Na 
své cestě se budeš muset mnohému naučit. Čekají tě 
nejrůznější výzvy. Budeš stratégem? Stavitelem? Bojovníkem, 
nebo snad zručným řemeslníkem? Nebo pokusíš osud a staneš 
se v Novém světě právoplatným Hegemonem? 
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ŘÁD EXPEDICE 
 

● Všichni členové se řídí řádem expedice, pochodovými 
zvyky, pokyny vedoucích a instruktorů a režimem dne. Za 
porušení může být uděleno napomenutí, důtka, 
podmínečné vyloučení z expedice a vyloučení úplné. 

● Činnost na expedici řídí vedoucí LEX a Vedení expedice ve 
spolupráci s Kolektivem vedoucích a Radou ZS. 

● Za dodržování programu i režimu dne odpovídá vedoucí 
dne a velitel služeb. 

● Vedoucí dne i velitel služeb zastávají svoji funkci od 
poledního klidu do konce poledního klidu následujícího 
dne. 

● Za činnost oddílu zodpovídá oddílový vedoucí nebo jím 
pověřený zástupce. 

● O přípravu jídla se stará technická služba pod dohledem 
určené osoby. 

● Řád základny bude upřesněn na místě. 
● Pravidelně o sobě podáváme písemné zprávy domů. 
● Bez vědomí oddílového vedoucího se nevzdalujeme od 

základny ani od oddílu. 
● Na Letní expedici nejsou návštěvní dny. 
● Při společných programech je zakázáno používat osobní 

elektronické přístroje a mobilní telefony (v případě 
porušení si vyhrazujeme právo telefon zabavit). 
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REŽIM DNE 
 

08.00  Budíček 
08.00 – 08.30   Rozcvička, ranní hygiena, úklid 
08.30 – 09.20  Snídaně 
09.20 – 09.30   Ranní nástup 
09.30 – 12.30   Dopolední program 
12.30 – 13.30   Oběd 
13.30 – 14.30   Polední klid 
14.30 – 16.30   1. odpolední program 
16.30 – 17.00   Svačina 
17.00 – 18.30   2. odpolední program 
18.30 – 19.00   Osobní volno, psaní deníků 
19.00 – 19.15   Večerní nástup 
19.15 – 20.00   Večeře 
20.00 – 21.45   Večerní program 
21.45 – 22.00   Příprava na večerku 
22.00   Večerka 
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VEDENÍ LETNÍ EXPEDICE 
 

Vedoucí LEX Markéta Rokytová   604 384 452 
 makysa@zeeska.cz 

Vedoucí hry Vojtěch Hynšt  773 222 593 
 karel@zeeska.cz 

Zdravotník Kateřina Mittnerová 773 065 051 
 kata@zeeska.cz 

Hospodář LEX Ondřej Daněk 773 490 003 
 ondra@zeeska.cz 

Vedoucí ZS Lucie Štefanová   728 965 621 
 stefka@zeeska.cz 

Hospodář ZS Jan Kačer  604 926 476 
  kacer@zeeska.cz 

 

Vedoucí oddílů 

1. Života v přírodě Zuzana Urbanová 736 445 796 
  zuzka@zeeska.cz 

2. Ochrany přírody Vojtěch Hynšt 773 222 593 
  karel@zeeska.cz 

3. Kulturní historie Tobias Filouš 776 824 485 
  lachtan@zeeska.cz 

4. Lesní moudrosti František Urban 733 292 494 
  franta@zeeska.cz 
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SEZNAM POTŘEB 

 

Na sebe: 
● kroj ZS, pohorky, oblečení dle počasí 

 

Do batohu a kufru: 

● spacák, karimatka, igelitová plena, prostěradlo 
● svetr nebo mikina, pláštěnka, tepláková souprava, bunda 
● 3 trička, 2 oddílová trička, 2 kraťasy, 2 dlouhé kalhoty, 

spodní prádlo, ponožky, šátek, čepice proti slunci 
● plavky, 2 ručníky, mýdlo, šampón, zubní kartáček, pasta, 

toaletní papír, opalovací krém, sluneční brýle, hřeben 
● baterka, náhradní baterie, svíčka, uzlovačka, náhradní 

tkaničky, šicí potřeby, kapesníky, repelent 
● dopisní papír a obálky nebo pohlednice, známky, psací a 

kreslicí potřeby, deník, minima, blok 
● 2 lžičky, nůž, ešus, hrnek 
● 3 igelitové sáčky, igelitová taška, vak na špinavé prádlo 
● tenisky, sandály 
● sklenici okurek nebo kompotu 
● zpěvníky z minulých expedic (kdo má) 

 

● Množství oblečení přizpůsobte délce pobytu na expedici. 

● Nedávejte dětem žádnou elektroniku. Hrozí její poškození a 
nebude ji kde dobíjet. Za poškození neručíme. 

● Stejně tak mobilní telefony a jiné drahé věci zanechte doma. 
Pro kontakt s rodiči může dítě využít pohledy, dopisy nebo 
balíky. Rodiče mohou v naléhavých případech zavolat 
vedoucímu expedice nebo vedoucímu oddílu.  
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● Je nutné mít s sebou batoh i kufr (nebo tašku). Starší i mladší 
čeká v průběhu expedice třídenní pochod, a proto budou 
batohy potřeba. 

● Kufry (nebo tašky) odjedou na tábořiště autobusem se 
staršími. Je tedy možné donést je (i mladší!) na sraz 3.7. 

Není možné, aby kufry jely vlakem s mladšími! 

● Do kufru (tašky) proto zabalte věci, které do odjezdu na 
expedici už nebudete potřebovat. Nedávejte do nich prosím 
žádné potraviny.  

● Zavazadla prosím označte cedulkou se jménem dítěte. 

● Ostatní věci zabalte do batohu, který si starší i mladší 
přinesou přímo až na sraz.  

 

Jídlo na cestu: 

● jídlo a 1,5 l pití na celý první den (starší i mladší) 
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DALŠÍ INFORMACE  
 

Cena expedice:  - starší: 3 500 Kč 
  - mladší: 2 700 Kč 

 

Členové, kteří zaplatili příspěvky do Zeměpisné společnosti budou 
mít slevu a pro ně platí cena expedice: 

Zaplaceny příspěvky na celý rok:  - starší: 3 100 Kč 
   - mladší:2 300 Kč 

Zaplaceny příspěvky na pololetí:  - starší: 3 300 Kč 
   - mladší:2 500 Kč 

 

Jak zaplatit: 
1. Převodem na konto SVČ Lužánek (po přihlášení v ISu vám 

bude vygenerován variabilní symbol) 
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TERMÍNY 

 

Schůzka s rodiči: 

proběhne v pondělí 14.6. v 18:00 v klubovně na Solniční 
12 (v nejvyšším patře). Na této schůzce se nás budete 
moci zeptat na vše, co Vás ještě k Letní expedici zajímá. 
Představí se Vám vedoucí Letní expedice, hospodář i 
zdravotník.  
 

Odevzdání kufrů: 

Proběhne buď v pátek 2.7. mezi 17-18 hodinou 
v Lužánkách nebo v sobotu 3.7. v 9.00 na srazu starších. 

 

Sraz na LEX: 

Starší: v sobotu 3. 7. v 9:00 v Lužánkách 
Mladší: v sobotu 10. 7. v 8:30 na ul. Bašty 

S sebou na sraz (vše můžete dát do jedné obálky): 

● list účastníka (bezinfekčnost) 
● potvrzení o zdravotní způsobilosti vystavené 

ošetřujícím lékařem 
● kartičku pojištěnce (originál) 
● léky s instrukcemi o podávání (pokud dítě užívá) 

● potvrzení o negativním testu na COVID (ne starší 3 
dnů u antigenu, ne starší 7 dnů u PCR), nebo 
potvrzení o prodělané nemoci, popřípadě završené 
očkování 

Bez uvedených dokladů nemůže dítě na Letní expedici 
odjet! 

Návrat z LEX: 

v sobotu 24.7. v 16:00 před SVČ Lužánky 
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Poexpediční terasa: 

 

Stejně jako loni i letos proběhne den po návratu z expedice 
poexpediční posezení. V neděli 25. 7. se ve 14.00 potkáme na 
lužánecké terase. Strávíme společně ještě jedno letní 
odpoledne, než se všichni rozutečeme na prázdniny do 
různých koutů světa. Zahrajeme si pár her, dáme si 
občerstvení, co kdo přinese a třeba se podíváme i na nějaké 
fotky z expedice. 

 

TÁBOŘIŠTĚ 

 

Naše tábořiště letos vyroste na vrcholkách kopců mezi obcemi 
Hynčice nad Moravou a Kopřivná v Jesenikách. 
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POCHODY 
 

V průběhu expedice se vydáme na dva pochody, na kterých 
prozkoumáme kraj kolem našeho tábořiště. Po jednotlivých 
oddílech vyrazíme na cestu přes lesy, kopce i louky, abychom 
poznali spoustu nových krásných míst od hradů a vesniček až 
po skály a rozhledny. 

 

První pochod bude od úterý 6. 7. do pátku 9. 7., druhý od 
soboty 17. 7. do pondělí 19. 7. (V době pochodů prosím 
neposílejte dětem balíky se zkazitelnými potravinami – 
v těchto dnech je nebudeme moci vyzvednout a balíky by tak 
zbytečně dlouho ležely na poště.) 
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ADRESA NA LEX 

 

14. TSP Zeměpisná společnost „Po cestách vlasti“ 

Zéesák / Zéesačka …………. 

Hlavní 372 

788 33, Hanušovice 

Poste Restante 

 

Fotky z expedice: 

V průběhu expedice nás můžete sledovat na fotkách, které 
budeme pravidelně přidávat na webové stránky 
www.zeeska.cz. 


