




XI. sborník
ZEMĚPISNÉ SPOLEČNOSTI

„PO CESTÁCH VLASTI“
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Úvod
Milí zéesáci, po pěti letech se vám opět dostává do ruky sborník, abyste za dlouhých zimních večerů 
mohli někteří vzpomínat, někteří raději nevzpomínat a někteří možná jen představovat si, jaké to 
bylo tehdy kdysi dávno... Tohle „dávno“ si většina z nás sice pamatuje, máme to ve svých denících 
i v hlavě. Ale někdy nám deník zmokne, z paměti se nám kdeco vykouří a nakonec jsme rádi, když 
někdo vzpomíná s námi a společně z těch střípků v paměti doplněných zažloutlými deníkovými listy 
poskládáme vzpomínky téměř kompletní. Dalším pomocníkem při takovém vzpomínání by mohl být 
i tento sborník, snad se vám bude líbit, třeba v něm najdete něco, co jste už dávno nevěděli, třeba ne. 
V tom případě počkejte dalších 5 let, až bude Zéeska slavit šedesátiny. Přejme jí hodně štěstí na cestě 
k důchodovému věku.
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ZS v kostce
Vedení ZS	

�00�/�004 �004/�005 �005/�006 �006/�007 �007/�008

Vedoucí ZS

do 31. 12. 2003 
Jakub Černý
od 1. 1. 2004
Jan Kačer

Jan Kačer Jan Kačer Jan Kačer Jan Kačer

Hospodář ZS Vlastimil Malý Martin Viščor

do 31.12 05 
Martin Viščor
od 1.1.06	
Jan Rudý

Jan Rudý Jan Rudý

Tajemník Tomáš Nekovář Tomáš Nekovář Tomáš Nekovář Tomáš Nekovář

Sekretářka Ivana Špiříková do 25.12.06 
Ivana Špiříková

Další členové 
Vedení ZS

od 26.12.07 
Ivana Špiříková
od 26.12.07 
Martin Hlavoň
od 26.12.07 
Anna Novotná
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Vedoucí oddílů
�00�/�004 �004/�005 �005/�006 �006/�007 �007/�008

1. oddíl 
Života v přírodě

Jakub „Slon“ 
Černý

Jakub „Slon“ 
Černý

Jakub „Slon“ 
Černý Jan Kačer Ivana Špiříková

2. oddíl 
Ochrany přírody Jan Rudý Jan Rudý

do 31. 12. 05	
Jan Rudý	
od 1. 1. 06	
Aleš Ondráček

Aleš Ondráček Aleš Ondráček

3. oddíl 
Kulturní historie Jan Kačer Jan Kačer Jan Kačer Jan Kačer Martin Hlavoň

4. oddíl 
Lesní moudrosti

Michal	
„Mižu“ Janík

Michal	
„Mižu“ Janík

Michal	
„Mižu“ Janík

Michal	
„Mižu“ Janík Anna Novotná

KV (Kolektiv vedoucích)
�00�/�004 �004/�005 �005/�006 �006/�007 �007/�008

Technik Pavel „Kobo“ 
Tříska

Pavel „Kobo“ 
Tříska

Pavel „Kobo“ 
Tříska

Pavel „Kobo“ 
Tříska Pavel „Kobo“ Tříska

Zeměpisná 
Školka

Marie „Madla“ 
Sobková
Martin Hlavoň

Jan Rudý
Markéta Nešporová
Denis „Sojka“ Zelenka

Michal Janík
Jakub Zámoravec
Tereza Janíčková (ne KV)
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�00�/�004 �004/�005 �005/�006 �006/�007 �007/�008

1. oddíl
Života
v přírodě

Tereza	
Bartůňková
Ivana Špiříková

Tereza	
Bartůňková
Ivana Špiříková

Tereza	
Bartůňková
Ivana Špiříková
Alena „Ája“	
Nekvapilová

Ivana Špiříková
Alena „Ája“	
Nekvapilová

Alena „Ája“	
Nekvapilová
Dušan „Šudan“ 
Sup

2. oddíl
Ochrany
přírody

Aleš Ondráček
Adam Krejčí
Pavla Krejčí
Markéta „Pim-
pa“ Tulisová

Aleš Ondráček
Adam Krejčí

Aleš Ondráček
Adam Krejčí
Tomáš Venclíček
Markéta	
Nešporová

Adam Krejčí
Tomáš Venclíček
Markéta	
Nešporová

Tomáš Venclíček
Markéta	
Nešporová
Lucie „Štefka“	
Štefanová

3. oddíl
Kulturní
historie

Jan „Bareťák“ 
Škampa
Vít Havel
Tomáš „Sáhib“ 
Nekovář
Tomáš Sekanina
Dana	
Vondráková

Jan „Bareťák“ 
Škampa
Vít Havel
Tomáš „Sáhib“ 
Nekovář
Dana	
Vondráková
Filip Mičánek
Martin Hlavoň

Vít Havel
Tomáš „Sáhib“ 
Nekovář
Filip Mičánek
Martin Hlavoň

Vít Havel
Tomáš „Sáhib“ 
Nekovář
Filip Mičánek
Martin Hlavoň
Jiří „Drak“ 
Mičánek

Vít Havel
Tomáš „Sáhib“ 
Nekovář
Filip Mičánek
Jiří „Drak“ 
Mičánek
Martin Vašek
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 �00�/�004 �004/�005 �005/�006 �006/�007 �007/�008

4. oddíl 
Lesní 
moudrosti

Radek Daníček Radek Daníček
Anna Novotná

Anna Novotná
Renata „Homer“ 
Kalová

Anna Novotná
Renata „Homer“ 
Kalová
Jan Cimr
Jakub Zámoravec
Denis „Sojka“ 
Zelenka

Renata „Homer“ 
Kalová
Jan Cimr
Jakub Zámoravec
Denis „Sojka“ 
Zelenka
Roman „Kivi“ 
Hruška

Pochody a expedice
�00�/�004 �004/�005 �005/�006 �006/�007 �007/�008

Podzimní 
pochod Vsetín Tišnov Žďár nad 

Sázavou Kyjov Fulnek

Zimní expedice 49. Jeseník 50. Jeseník 51. Vimperk 52. Dobruška 53. Přimda
Jarní pochod Moravské Budějovice Třebíč Velké Meziříčí Olomouc Čejkovice
Květnový 
pochod Holštejn Pálava Uhřínov Meziboří Čikov

Letní expedice 52. Pulkovský mlýn 53. Stráž pod 
Ralskem 54. Milevo 55. Halenkov 56. Lipnice

Hra LEX Divoký západ ANNO DOMINI Piráti Lovci mamutů Eterno Sol
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Rada ZS
 �00�/�004 �004/�005 �005/�006 �006/�007 �007/�008

předseda Anna Novotná Markéta	
Nešporová

Lucie „Štefka“ 
Štefanová

Lucie „Štefka“ 
Štefanová Tomáš Cimr

kronikář Alena „Ája“ 
Nekvapilová

Alena „Ája“ 
Nekvapilová Ondřej Daněk Radka Fritzová Tereza	

Janíčková

praporečník Miša	
Klimentová

Denis „Sojka“ 
Zelenka

Denis „Sojka“ 
Zelenka Ondřej Daněk Ondřej 

„Čahoun“ Nečas

předseda 
1. oddílu Martin Tomášek

předseda 
2. oddílu

Markéta	
Nešporová

Lucie „Štefka“ 
Štefanová

Tereza Tomeč-
ková Jakub Míchal Ondřej Daněk

předseda 
3. oddílu Filip Mičánek Jiří „Drak“ 

Mičánek Martin Vašek Martin Vašek Vojta Spousta

předseda 
4. oddílu

Denis „Sojka“ 
Zelenka

Tereza	
Janíčková

Tereza	
Janíčková Tomáš Cimr Jan Mittner

Výjezdy Rady Přeskače Boskovice Heraltice / Ketkovice
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Školní rok 2003/04
V ZS
Do nového roku jsme skočili po hlavě rovnou na první akci PTO Olympiádu. Konala se na Rosničce  
a bojovali jsme za různé evropské státy. Místo plánovaného výletu na kolech se uskutečnila návštěva 
technického muzea, protože počasí nám cyklistiku nedovolilo. Podzimní pochod byl až v dalekém 
Vsetíně a večerní hrou jsme se proměnili v detektivy, pátrající po vrahovi neznámé ženy. Sněm ZS byl 
ve velkém stylu díky oslavám 50. výročí ZS. Nechyběl třípatrový dort a výstava mapující historii ZS. 
Zimní expedice pořádaná v Jeseníku nám umožnila strávit příjemně Silvestra, zalyžovat si a po veče-
rech si vybrat některý z mnoha nabízených kroužků.  Poprvé v letošním roce proběhla netradiční akce 
Ledová Praha a také akce pro milovníky dobrodružství Zimní táboření. Spalo se v tee-pee, program 
byl  bohatý, např.: lanová dráha, stahování králíka, střelba ze vzduchovek, stopovaná... Body do Zele-
né ligy jsme měli možnost získat na uzlovací akci Dračí smyčka. Jarní pochod v Moravském Krum-
lově byl ozvláštněný večerní hrou Rady ZS a také přerozdělením si pohlaví. Každý si vylosoval, jestli 
bude při ranním mrskutu holka nebo kluk a podle toho mrskal, nebo byl mrskán. Květnový pochod se 
na přelomu dubna a května konal v okolí Holštejna. Letní expedice byla již podruhé u Pulkovského 
mlýna. Přiblížila nám život kovbojů na dalekém západě. Po jednotlivých rodech jsme stříleli bandity, 
hledali zlato, navštěvovali kasína a vyráběli si zbraně. 



�

V 1. oddíle Života v přírodě
Do školního roku 2003/04 vstoupil oddíl Života v přírodě pod vedením Slona (Kuby Černého) a instruk-
torek Ivky Špiříkové a Terky Bartůňkové. Pod jejich společnou taktovkou vyrazily děti v září na výpravu 
do Skaličky. Akce se nesla v pohodovém duchu prázdnin, ohně, pečení masa a spaní ve stanech. Násle-
dovala olympiáda, kde Živáčči doslova zazářili svými zlatými medailemi, a podzimní pochod, jehož 
rekordní účast zaručila pestrý, turisticko-výzkumný program. Děti zde zpracovaly svůj první výzkum, 
a sice muzea ve Valašském Meziříčí. Jedna listopadová sobota byla věnována návštěvě vyškovského 
aquaparku, poslední listopadový víkend pak výletu do Veverské Bitýšky. Jednu z atrakcí představovalo 
praskání balónků s moukou a kreslení baterkou na zeď.Valentýnská dračí smyčka s sebou sice žádné 
vítězství nepřinesla, avšak spojení fotbálku v Labyrintu s návštěvou Dětského muzea zklamání z neúspě-
chu vyvážilo. Neobvyklý zážitek představo-
vala akce tajemně nazvaná Mushing (závody 
psích spřežení), pocit prospěšnosti přírodě 
byl spojen s tradičním čištěním Moravské-
ho krasu. Červnová výprava představovala 
vyvrcholení celoroční hry. Kromě vaření 
skupinkových soutěžních jídel nás čeka-
la těžba zlata a hlavně vážení nasbíraných 
valounků. Letní expedicí jsme krásně vpluli 
do nadcházejících prázdninových dnů.
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Ve 2. oddíle Ochrany přírody
V tomto školním roce byl vedoucím oddílu Jan Rudý, do KV přibyla k Pimpě a Alešovi ještě Pavla. 
První akcí byl výlet na Brněnskou přehradu, kde jsme navštívili hrad Veveří a přenesli se do kouzel-
ného světa Harryho Pottera.
Na podzimním pochodě jsme navštívili hvězdárnu a koupaliště. První akcí v novém roce byla náv-
štěva aquaparku ve Vyškově. V březnu jsme putovali po stopách staré železnice vedoucí v okolí 
Kuřimi. Zahráli jsme si spoustu železničních her a nakonec jsme objevili i zbytky původních kolejí.  
Se staršími z oddílu jsme podnikli akci gardy na chatě u Honzy v Přeskačích. Stali jsme se postavami 
z filmu Pán prstenů, oslavili narozeniny všech v březnu narozených. A vše jsme ukončili velkou vodní 
bitvou.  Na kondičce v Bučovicích jsme načerpali síly na letní expedici, která byla již podruhé u Pul-
kovského mlýna. Na oddílových pochodech jsme hlavně odpočívali. Při samostatném pobytu v táboře 
jsme měli bohatý program složený například z pečení kuřat, střílení ze vzduchovek, nebo pletení lana 
z přírodních materiálů. Na oddílovém sněmu jsme zhodnotili celý předešlý rok a shodli jsme se, že 
byl úspěšný co se týče proběhlých akcí i účasti. 

Ve 3. oddíle Kulturní historie
Rok 2003 jsme začali tradiční výpravou do Čachnova. Tam jsme oficiálně zahájili rok, zahráli si 
spoustu her a dozvěděli se, co bychom za ten rok chtěli všechno zkusit a prožít. Uplynuly dva měsíce 
a jeli jsme na Podzimní pochod. Tam jsme pekli ražniči, upletli si přívěsky na klíče a zvolili předsedu 
oddílu. Nedlouho po tom jsme se vydali na výlet do Moravského krasu, kde jsme si prohlédli jeskyni 
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Býčí skála. V prosinci jsme jeli na oddílovou výpravu do Vyškova. O Vyškově jsme se něco dozvě-
děli, podívali se na památky a šli do aquaparku. Po Jarním pochodu byl  tradičně Květnový pochod, 
kde byl velmi zajímavý program k táboráku. Hráli jsme na čarodějnice. A před Letní expedicí jsme se 
setkali s ostatními pionýry na srazu PTO. Hrála se velká bojovka, kterou jsme si všichni užili. A zbývá 
už jen Letní expedice, kterou za náš oddíl vedl Sáhib, jelikož Kačer musel vést oddíl první. Na prvním 
pochodu jsme se podívali do Jaroměřic nad Rokytnou, na druhém do Příštpa.

Ve 4. oddíle Lesní moudrosti
Nový školní rok jsme rozjeli novou celoroční oddílovou hrou Transsibiřská magistrála. V září pro-
běhlo celostátní finále Tábornické stezky, kde nás reprezentovala trojice složená z Kuby, Kocoura 
a Houmra. V tomto roce se do našeho oddílu vrátili bratři Cimrovi, kteří k nám přešli po roční pauze 
z 3. oddílu Kulturní historie. Po další akci PTO, tzv. Dračí smyčce, se náš oddíl propadl z 11. na 
14. místo v Zelené lize. Další akcí byla Vlečka. Letos nebyla obyčejná, šli s námi  i rodiče. Trasu, 
kterou jsme šli už v minulých letech, jsme uklízeli několikrát. Bohužel i po tom roce jsme nasbírali asi 
6 pytlů. Letos proběhly i dvě netradiční akce staré gardy a to paintball a odpoledne strávené v lano-
vém centru. Naše nejlepší akce byla 52. letní expedice Pulkov. První pochod starších nás zavedl do 
NP Podyjí a druhý do okolí tábořiště. V tomto roce se uskutečnilo 26 výprav, výletů a závodů, suma 
sumárum 1650 společně strávených hodin.



1�

Školní rok 2004/2005
V ZS
Celým školním rokem 2004/2005 nás provázela celozéesková celoroční hra Anno Domini 1505. Po 
oddílech jsme měřili své rytířské schopnosti dobýváním hradů a zpracováváním výzkumů o nich. Od 
pololetí jsme měli možnost přilepšit svému oddílu i splněním rytířské odborky, což se skoro všem do 
Letní expedice, kde hra vyvrcholila, povedlo. Podzim začal trochu experimentální akcí PTO Orien-
tačním během, který se konal poprvé po dlouhé době a zéesáci si na něm nevedli špatně. Podzimní 
pochod i Zimní expedice se nesly ve znamení rytířských klání a života na hradech. V lednu jsme již 
potřetí vyrazili obdivovat krásy Ledové Prahy a na jaře jsme přiložili ruku k dílu při čištění Morav-
ského krasu. Netradičně pojatý Květnový pochod se konal v okolí Mikulova. Neobvyklý byl svým 
výzkumným zaměřením – měřili jsme teploty, zkoumali květiny i zvířátka, pomáhali starat se o kozy...
pro většinu z nás to byla nová zkušenost. Letní expedice byla pro změnu pochodová. V poněkud těsné 
klubovně ve Stráži pod Ralskem jsme strávili krásné 3 týdny uprostřed člověkem značně pozname-
nané přírody severních Čech.
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V 1. oddíle Života v přírodě
Zářijová výprava nás zavedla do Rosic. Spaní v seníku, pečení chleba a středověké hry nám dokázaly 
navodit příjemnou atmosféru. Podzimní pochod se nesl zejména v duchu výzkumů, ale i kuchyňských 
experimentů u Slona na chatě a taky babího léta. Na 
konci listopadu jsme ještě stihli obsadit hrad Veveří 
a v prosinci jsme vyrazili ke Kralicím nad Oslavou na 
vánoční výpravu. Kromě vaření na sněhu jsme stih-
li i nějaké výzkumy. Poměrně značné účasti se těši-
la akce Ledová Praha. Kromě návštěvy židovského 
městečka, zákulisí divadla Na Fidlovačce, na jehož 
prknech jsme stanuli, a mnoha dalších institucí jsme 
obdivovali zejména barevné krávy v ulicích a důmy-
slný mechanismus skříněk na odkládání zavazadel. 
Jarní pochod se ke značné lítosti Ivky pro malý zájem 
Živáčků nakonec vůbec nekonal. Na červnové výpravě 
jsme obsadili značný počet hradů, kostelů a klášterů, 
z nichž svou krásou vynikal Rosa coeli. Na letní expe-
dici jsme měli poslední příležitost užít si Slona, který 
poté oddíl opustil. Náš malý počet posiloval Hopův 
bratranec, z neznámého důvodu přezdívaný Prase. 
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Ve 2. oddíle Ochrany přírody
Letošní rok jsme tradičně zahájili zářijovou výpravou, ze které se neplánovaně stala akce jen pro nej-
starší z oddílu, ozvláštněná spaním v seníku a noční hrou. Další akce se nesly hlavně v duchu dobývá-
ní hradů a odhodlání vyhrát celoroční hru. Na zimní kondičce jsme si na Pálavě zahráli na Kelty a při 
zimním výletě jsme se pokoušeli odletět na cizí planetu z nějakých, jistě závažných, důvodů. Zimní 
expedice a Ledová Praha se netěšily příliš masové účasti, to ale nic neubralo z jejich kvality. V lednu 
se konal vcelku náročný výlet, na kterém jsme museli bojovat se závějemi sněhu, brzy jsme se však 
dočkali jara a akcí, které k němu patří. Jarní pochod jsme si osladili velikonočním beránkem a na 
Květnovém jsme vyzkoušeli spaní v zubříku. Síly na Letní expedici jsme nabírali v okolí Bučovic, 
k čemuž patřila také prohlídka zámku a velká hra o polárkový dort. Na Letní jsme plni odhodlání sedli 
na rafty a sjeli velkou část říčky Ploučnice, obdivovali vojenský prostor i krásu místních skal.

Ve 3. oddíle Kulturní historie
Rok jsme zahájili tradiční výpravou do Čachnova. Náš oddíl se jmenoval Rod pánů z Pernštejna 
a brzy jsme se vydali dobývat hrady v našem jménu. Předtím však ještě proběhl orientační běh a lano-
vé centrum, oboje ve stejném víkendu. V orientačním běhu jsme se neumístili, o to více jsme si užili 
lanáč. V září jsme jeli na výlet do Mariánského údolí, dobýt Horákovský hrad. Pravda, tehdy jsme 
pořádně zmokli, ale hrad byl náš!  Na Podzimním pochodě jsme si užili spoustu zábavy a dobyli 
jsme několik hradů. Pokořili jsme Boskovickou baštu a hrad Boskovice, Doubravickou tvrz a Rájec-
Jestřebí. Samozřejmě jsme dělali i jiné věci, než dobývání hradů. Hráli jsme hry, užívali si... a taky 
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jsme volili předsedu. Drak (tehdy známý jakožto Jiřík) uvařil volební guláš a rozdrtil své nepřátele. 
Na výletě jsme dobyli další dva hrady a udržovali jsme se na předních příčkách. Oddílová výprava 
byla příjemná akce. Zimní expedice byla v Jeseníku. Před Jarňákem byl ještě jeden výlet a po něm 
následovala Vlečka. Tam sice nepadl žádný hrad, ale odnesli jsme si dobrý pocit, že jsme udělali něco 
pro přírodu. Ze zbylých akcí je jednoznačně nejvýznamnější Letní expedice, kde jsme jak jezdili na 
kole, tak se plavili na lodích, i chodili pěšky.

Ve 4. oddíle Lesní moudrosti
První výprava roku 2004 byla velice akční – jeli jsme do okolí obce Ležáky, kde jsme si vyzkoušeli 
střelbu ze vzduchovky, slaňování, protichemický zásah a někteří odvážlivci dokonce i krájení cibule 
v plynové masce. Mimo to jsme si zahráli parádní vodní bitvu v zatopeném lomu na nafukovacích 
lehátkách a samozřejmě jsme navštívili i muzeum v Ležákách, kde jsme se dozvěděli spoustu smut-
ných informací z historie této obce. Následoval pro náš oddíl nepříliš šťastný Orientační běh PTO 
(jedna z akcí do Zelené ligy), na kterém byla většina našich závodníků diskvalifikovaná kvůli drob-
nému nedorozumění na startu závodu. Na sněmu jsme si zvolili za předsedkyni Terezku Janíčkovou 
a celý následující rok jsme věnovali hlavně dobývání hradů a zámků, což se nám i vcelku dařilo. 
Letní expedici jsme pojali hlavně turisticky a výzkumně, díky čemuž jsme navštívili mnoho pro nás 
zajímavých míst.
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Školní rok 2005/2006
V ZS
V ZS v roce 2005/ 2006 byly čtyři oddíly a jako novinka Zeměpisná školka. Na podzim nás čekala 
duchem starých časů nabitá akce Brněnské bloudění na motivy četnické pátračky. Další společnou 
akcí byl sněm ZS, který byl  v nové podobě – kavárně. Byl snad trochu více herní a oddechový než ty 
předchozí, nechali jsme se obskakovat svými instruktory, kteří nás obsluhovali, a k tomu všemu pří-
jemná hudba. Další společnou akcí byla Zimní expedice, na které nebyla zrovna moc velká účast dětí. 
Ale i přesto se velmi vydařila. Celá Zimní expedice byla na téma filmu „S tebou mě baví svět“. A tak 
jsme si mohli zkusit natočit videoklip, koupat Matesa v čaji, jezdit v hrnci a podobně. Také byl večer 
Rady, kde jsme si zatancovali na pyžamové diskotéce. Netradiční akcí bylo bruslení, mělo být završe-
no na ping-pongu, ale to se nepodařilo uskutečnit, protože byl zavřený. Tento rok přinesl změnu, mís-
to Zimního táboření se konal Zimní přechod. Jednu noc účastníci strávili venku a tu druhou ve srubu 
Brlenka. Dále jako každoročně jsme se vydali vyčistit Moravský kras. Všichni členové Rady ZS se 
zúčastnili třídenního výjezdu, který se konal v Heralticích.  Jarní pochod se uskutečnil ve Žďáru nad 
Sázavou. O společném večeru byla hra Rady „ Zachraň zajíčka před ptačí chřipkou“. Setonův závod 
se konal v Zamilovaném hájku. Na každoroční Květnový pochod jsme se rozjeli do okolí Uhřínova. 
Byl tam tradiční táborák na téma „Rumcajs“. Přijela za námi i Zeměpisná školka. Další společná akce 
v tomto roce byla Letní expedice, která se konala v Milevu. Tam jsme si mohli zahrát v celoexpediční 
hře na piráty a  na den bez vedoucích se z nás stali vojáci ve výcviku. 
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V 1. oddíle Života v přírodě
Letos řady  stávajícího oddílového KV rozšířila nová posila,  Ája – Alena Nekvapilová. Jako první 
akce byla zářijová výprava, která se konala u Áji v Nosislavi. Užili jsme si tam spoustu legrace 
a seznámili se se psem Kimem. Na jedné z celoschůzek na podzim jsme se vydali zachraňovat vajíčko 
Brněnského draka a také vařili kouzelný lektvar, abychom zachránili Brno. Na zimní výpravu jsme 
jeli do Mikulova. Uspořádali jsme oddílové Vánoce, pořádně si zazpívali koledy a oprášili hru na 
klavír. Další akcí byla Zimní expedice ve Vimperku, ve které jsme se ocitli ve scénáři filmu S tebou 
mě baví svět, zalyžovali si a nakonec oslavili Silvestr a nechyběl táborák a s ním spojené zpívání. 
V březnu jsme se zavítali do Kuřimi. Zahráli si bitvu Tří císařů, ale v našem podání to byla spíše 
„válka dvou císařů“. Taky jsme si zašli zaplavat do bazénu. Nemohla chybět ani každoroční Vlečka, 
na které nás provázelo, snad poprvé, pěkné počasí. Tato akce měla pro náš oddíl ve znaku kus plechu, 
který se s námi nesl téměř celou cestu. Na jarním pochodě jsme si zkusili zahrkat na pravé hrkačky 
a povedlo se nám také zachránit mimozemšťana a dopravit ho na planetu Mars, Deli a Orbit. Další 
akcí byl květnový pochod, kde jsme pomohli Rumcajsovi najít Manku a splnili si spoustu minim. 
Na Sraz PTO jsme se začali těšit při přípravě štítů a koulí na velkou bojovku. Červnová výprava se 
bohužel nekonala. Letní expedice byla tentokrát v Milevu a vžili jsme se do role pirátů – náš lup na 
konci celého našeho snažení byla truhla plná sladkého pokladu. Také jsme si zde skoro všichni splnili 
mimina cestovatele. A po poexpedičňáku jsme se už všichni rozprchli na prázdniny.       
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Ve 2. oddíle Ochrany přírody
V tomto roce posílili naše oddílové KV dva noví instruktoři – Vencl a Markéta a řady dětí několik 
mrňousů. Podzim nepřinesl nic nového. Užili jsme si Podzimák, kde jsme se vžili do role sibiřských 
domorodců a také jsme dosáhli překvapivě dobrých výsledků na Sněmu ZS – předseda i kronikář 
z našeho oddílu. Na Zimní expedici se udála pro náš oddíl převratná událost, a to změna vedoucího. 
Honzu Rudého vystřídal Aleš Ondráček, který se po Novém roce pustil plný elánu do „vedoucová-
ní“. V zimě jsme vyrazili na příjemnou startrekovou výpravu do Boskovic, na které nechybělo ani 
koupání a návštěva hradu. S přicháze-
jícím jarem jsme ještě stihli projít se 
po zamrzlé přehradě na jednodenním 
výletku. Jaro bylo ve znamení celo-
zéeskových akcí, až na kondičku. Ta 
byla s čistě pánskou účastí v okolí 
Pernštejna. Na Letní expedici jsme 
toho zvládli během našich pochodů 
opravdu hodně. Největším úspěchem 
byla zřejmě cesta z Plzně na poněkud 
vzdálenou Šumavu a následný pochod 
po ní.
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Ve 3. oddíle Kulturní historie
Jako každý rok jsme začali náš školní a tím samozřejmě i zéesácký rok v Čachnově. Je to malebné 
místo na Českomoravské vrchovině, kde je spousta hub, hřeje příjemně sluníčko a voní les. Přišel 
podzim a brouzdajíce se opadaným listím, vydali jsme se údolím Sázavy z Havlíčkova Brodu do 
Žďáru nad Sázavou. Slunečné dny jsme si užívali jak se dalo, tu jsme slaňovali, támhle lezli po lano-
vých překážkách a jinde zase pekli ražničí. Ačkoli byla zima, že by se zlomil i kůň v zatáčce, byli 
jsme zhlédnout, a alespoň vřelým pohledem podpořit vojáčky rekonstrukce bitvy u Slavkova. Zimní 
období jsme začali stylově, pobytem v chatě bez veškerých novodobých vymožeností, jako jsou voda 
či elektřina, zato v kraji malebném, jako by to namaloval sám Lada. Následně se ukázalo, že takováto 
příprava nebyla lichá, ba právě naopak, poněvadž Zimní expedice, již podruhé ve Vimperku, byla 
na motivy filmu „S tebou mě baví svět“. Ačkoli jsme neměli sebou malého Matesa, i tak jsme si to 
řádně užili. A protože jsme oddíl Kulturní historie, tak jsme podnikli hned několik artefakty nabitých 
výprav. První byla v centru Brna do kostnice pod kostelem sv. Jakuba, a druhou do Velehradu a do 
archeoskanzenu Modrá. Zde jsme si vyzkoušeli, jakou to měli naši předkové nelehkou dobu. Tvrdé 
postele, mnoho práce atd. No a konečně zlatý hřeb celého roku byla akce, na kterou se každý zéesák 
těší nejvíce, Letní expedice. Podívali jsme se ptačí perspektivou ze 102,6 m vysoké věže katedrály 
sv. Bartoloměje na Plzeň a samozřejmě ochutnali zdejší mok. Dále jsme podnikli putování za Slun-
cem a mnoho dalšího.  
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Ve 4. oddíle Lesní moudrosti
Na začátku roku nás potěšilo hned několik nových dětí, které se rozhodly pro náš oddíl, a také Homér, 
který obohatil naše KV. Hned od podzimu jsme začali bodovat v Zelené lize na Brněnském bloudě-
ní a nepřestávali jsme ani na jaře na Setonově závodě. Celý rok jsme podnikali jednodenní výlety, 
například na Hády s velkou bojovkou, oddílové výpravy – zimní a letní kondičku a zimní přechod. 
Na Sněmu ZS jsme si zvolili předsedu a úspěch měl i Sojka, který se stal praporečníkem. Spoustu 
zajímavých věcí jsme si vyzkoušeli i na společných akcích. Na Zimní expedici jsme v rámci oddílo-
vého prográmku malovali na hrníčky a zkoušeli i další rukodělky pod vedením Anče, která byla kvůli 
nepřítomnosti Miža i naší momentální vedoucí. Na Letní expedici jsme soutěžili ve všem možném 
proti místním skautům, zkusili netradiční vaření i noční hru.
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Školní rok 2006/2007
V ZS
Jako každý rok začal i rok 2006/ 2007 Podzimním pochodem, tentokrát v Kyjově, a pokračoval Sněmem 
ZS. Stali jsme se účastníky televizní soutěže „ Kdo je jednička?“. Tým, který se stal nejlepším a nejvše-
strannějším, vyhrál láhev Rychlých špuntů. Některým oddílům se podařilo zabodovat na Expedici Kara-
koram ve slézání lanových překážek. V tradičním termínu se konala opět Zimní expedice. Účast byla 
malá, leč program byl dobrý. Mohli jsme si vybrat jednu ze čtyř dílniček. A pro uvolnění atmosféry jsme 
neměli nástupy, ani řádky na jídlo. Lyžování jsme si moc neužili, jelikož byl nedostatek sněhu. Do Nové-
ho roku jsme vyšli pravou nohou s načerpanou energií, o kterou jsme ale zase přišli  na akci Sáně. Byla 
to akce pro všechny z PTO, při které jsme běhali po polích a lesích táhnoucí sáně, škoda, že nebyl sníh... 
Jen co mírnou zimu vystřídalo ještě mírnější jaro, vyrazili jsme na Jarní pochod do okolí Olomouce. 
Večerní hra nám přiblížila přípravy na Velikonoce a velikonoční zvyky. Druhý den ráno se rozjelo trošku 
neobvyklé mrskání. Některé holky si odnesly šrámy na zadku, oplatily to ale klukům poléváním vodou. 
Začátek května byl ve znamení Květnového pochodu. Počasí nám nepřálo, ale stejně jsme si užili plno 
zábavy při odpolední bojovce, večerním táboráku na téma Broučci a při ranní vlastivědné stezce.  Pak 
přišla ještě Muzejní noc a akce Pozor děti, dvě originální příležitosti strávení volného času. S ostatními 
pionýry jsme se setkali na srazu PTO. Kdo nebyl první tři týdny v Halenkově na Letní expedici, určitě se 
nepodíval do pravěku. My jsme ale jako stateční lovci mamutů zápasili o post vůdce tlupy. Protože Letní 
expedice byla pochodová, stihli jsme se taky pokochat krásou okolních Beskyd.
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V 1. oddíle Života v přírodě
Školní rok 2006/2007 započal náš malý oddíl trochu zvláštním způsobem.  Odešel od nás náš milý 
vedoucí Slon – Osel a následovala ho také instruktorka Terka. Oddíl tedy fungoval společně s oddí-
lem Kulturní historie, s nímž jsme trávili pospolu některé schůzky a všechny větší akce, za pomoci 
Martina. Náš vedoucí byl Jan Kačer. 
Pravidelně jsme měli takzvané celoschůzky, tematicky laděné akce mimo klubovnu, při nichž jsme 
se podívali např. na hasičskou stanici. Spolu jsme si užili zahajovací výpravu v Čachnově, výlet do 
vyškovské ZOO a dinoparku, bazénovo – soutěžně – lanovou akci Expedice Karakoram, prošli jsme 
podzimním pochodem do Kyjova, oslavili na Sněmu narozeniny „zéesky“, na zimní výpravě oslavili 
Vánoce v Moravském Krumlově, zalyžovali si v Dobrušce na Zimní expedici, během zimy jsme 
stihli dokonce i Technické muzeum a na začátku jara pak několik výletů – ať už k Eiffelovu viaduktu 
nebo do Kralic do památníku Bible Kralické. A hned po nich Sraz PTO a také červnová výprava do 
Ketkovic.
A už tu byla událost největší, pochodová letní expedice v Beskydech - Halenkově. Zde jsme si 
vyzkoušeli cyklojízdu, seznámili se s Radegastem a zapojili se do celoexpediční hry o pravěku a také 
do soutěže zpracovaných výzkumů přírody a národopisu Beskyd.
Tím se završil společně strávený školní rok, který byl občas těžký, občas krásný, ale pokaždé zají-
mavý.
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Ve 2. oddíle Ochrany přírody
Náš oddíl začal v tomto školním roce svou zářijovou činnost výpravou do okolí Lednice. V září jsme 
se zúčastnili expedice Karakoram, soutěží pořádanou PTO. Umístili jsme se celkem dobře. Kon-
cem září začala celoroční oddílová hra na mafiány. Vžili jsme se do rolí gangsterů v nejmenovaném 
městečku v USA někdy kolem třicátých let. V této hře jsme kupovali domečky, podpláceli městské 
úředníky a podváděli jurisdikci. Další z tradičních akcí ZS byl podzimák. Jelo nás pramálo, ale i tak 
se nám akce vydařila. Do oddílu nám přibyli Míša a Judita. S rozjíždějícím se novým programem 
byla naše činnost více různorodá. Listopadový Sněm ZS byl celý řízen kolektivem vedoucích druhého 
oddílu. Do Rady se nám dostali hned čtyři členové oddílu. Kondičku před Zimní expedicí jsme strávili 
v Dukovanech, kde jsme natočili náš oddílový film Láska z reaktoru. 
Po Zimní expedici jsme jeli na Jarní pochod do Olomouce. Po Jarním pochodu jsme se zúčastnili 
též akcí celobrněnské mládeže s názvem Pozor děti! a následně Muzejní noci. Na Květnový pochod 
jsme vyrazili sice v menším počtu, ale vyrazili. Po Květnovém pochodu následovala kondička před 
Letní expedicí a to na hrad Cimburk, kde jsme pomohli s rekonstrukcí hradu. Akce byla vydařená jak 
programem tak účastí. 
Na Letní expedici k nám dorazili i naši budoucí členové ze Zeměpisné školky. Prošli jsme velký kus 
kraje, seznámili se spoustou rostlin, živočichů a národopisnými zvyklostmi. Na expedici do Kolektivu 
vedoucích vstoupily Radka Fritzová a Lucie Štefanová. 
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Ve 3. oddíle Kulturní historie
Na začátku roku, resp. v říjnu, jsme se přenesli do staré Francie, ke starému městečku Carcassonne. 
Tato hra nás provázela po celý školní rok, a kromě sbírání bodů za příchod na schůzku či akci atp. se 
sbíraly body i za hru Carcassonne. Hrálo se ve třech kategoriích – 1. oddíl, 3. oddíl mladší a 3. oddíl 
starší. Na rozdíl od minulého roku jsme měli spolu s prvním oddílem společné schůzky, akce a vedou-
cího, kterým byl Kačer. Na jednodenních výletech jsme zavítali do dinoparku a ZOO ve Vyškově, do 
Rosic, kde jsme vyráběli vánoční ozdo-
by, nebo např. do Kralic a Náměště nad 
Oslavou, kde jsme si prohlédli Bibli kra-
lickou, na oddílových výpravách jsme 
navštívili Čachnov a Moravský Krum-
lov, nebo jsme poznávali v červnu okolí 
Ketkovic. Na pochodech jsme se vydali 
poznávat Kyjov a Buchlovice na Podzi-
máku, Mostkovice a Olomouc na Jarním 
pochodě, kde jsme, jak jinak, barvili 
vajíčka a pletli mrskačky, a na Květňá-
ku Meziboří, kde nás Kobo „vyzkoušel“ 
z poznávání rostlin. Na akcích PTO 
jsme navštívili brněnské lanové centrum 



�5

na Lesné v rámci expedice Karakoram, v okolí Moravan u Brna jsme běhali se saněmi na kolečkách, 
která stejně dříve či později při závodě odpadla a vykoupali jsme se v Dalešické přehradě. Na konci 
55. LEX v našem oddíle proběhla asi největší změna tohoto školního roku, a to, že Kačera vystřídal 
Martin Hlavoň coby vedoucí oddílu.

Ve 4. oddíle Lesní moudrosti
Školní rok 2006/2007 jsme zahájili celoroční hrou Čankuhanska. Každý měsíc jsme dostali list se 
čtyřmi úkoly a za každý splněný jsme obdrželi část rozstříhaného obrázku.
První akcí oddílu byl výlet na Hády zajímavý především bojovkou, při které jsme kradli cennou suro-
vinu (sůl) z ostře chráněných nalezišť.
Na jarním pochodě jsme se zaměřili především na cestování vlakem. Mimo jiné jsme zvládli udělat 
spoustu zajímavých věcí- nabarvili jsme velikonoční vajíčka, upletli mrskačky a na hradě Vikštejně  
jsme s povolením místního hlídače uvařili jednu z našich výpravových specialit.
Jako jediní ze Zeměpisné společnosti jsme se letos zúčastnili akce Vlečka, která se soustřeďuje na 
sbírání odpadků v Moravském krasu.
Tradiční sraz PTO nám byl zpříjemněn nečekaným nočním útokem airsofterů a lodní dopravou na 
raftech na tábořiště.
Na Letní expedici jsme během tří týdnů prošli tři oblasti České republiky – Moravskoslezské Besky-
dy, Javorníky a Vizovické vrchy. 
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Školní rok 2007/2008
V ZS
Celým rokem 2007/08 nás provázela celoroční hra Eterno sol. Započala na Sněmu začátkem listopa-
du a uvedla nás do tajuplného světa Inků. Prostřednictvím úkolů na každý měsíc jsme si vyzkoušeli 
všecky možné i nemožné oblasti života tohoto národa a vše samozřejmě vyvrcholilo na Letní expe-
dici, kde jsme pod vedením samotného Sapa Inky putovali do našeho města Eterno sol. Měli jsme 
možnost uplatnit naše povolání, na které jsme si během roku splnili odborku, a bojovat se svými rody 
proti Španělům. Naštěstí všichni dorazili v pořádku a shodli se, že se jim hra moc líbila. Mimo to 
jsme samozřejmě vyráželi i na tradiční akce ZS. Podzimní pochod byl tentokrát do Fulneku, docela 
vzdáleného městečka, takže jsme si pěkně užili několikahodinové cestování vlakem. Malou změnou 
prošla Zimní expedice. Rozloučili jsme se se Svatou rodinkou a oslavami Svatvečeru, protože se letos 
konala až o jarních prázdninách v daleké Přimdě. Sněhová nadílka stačila alespoň na několik dní 
lyžování, ty zbylé jsme vyplnili výlety do okolí. Jarní pochod v Čejkovicích nám na chvíli umožnil 
stát se Římany a barbary, kteří proti sobě zápasí v ulicích nočního městečka. Na  Květnovém pochodě 
na Vysočinu jsme se poprvé setkali se členy Zeměpisné školky, kteří nás přišli navštívit. To ale nebyla 
jediná novinka, nevyráželi jsme totiž po oddílech, ale po skupinkách prostě podle toho, jak si kdo 
vybral. Na výběr byla část drsňácky turistická, přírodně africká a maláčkovsky pohádková. Na závěr 
roku nás čekala opravdu výjimečná akce – kondička na vodě. Z červnové oddílové výpravy se vyklu-
bala celozéesková akce, protože si ji nikdo nechtěl nechat ujít, a tak jsme se nechali všichni společně 



�7

unášet vodami Sázavy. Nechyběly ani akce PTO – Setonův závod a Orientační běh. A na konec roku 
samozřejmě Letní expedice, letos v malebné krajině jižních Čech s již zmíněným inckým nádechem.

V 1. oddíle Života v přírodě
Letošní rok se stal pro náš oddíl rokem změn. Vedení oddílu převzala Ivka a spolu s Ájou a  Šudanem 
vytvořili skvěle doplňující se tým. A děti zde také nesměly chybět. Velký základ oddílu vytvořily děti 
ze Zeměpisné školky a spolu s dalšími přírůstky začala nová kapitola prvního oddílu. Na zahajovací 
výpravě do Sloupu jsme navštívili jeskyně a zaslaňovali si na místní skále. Nechyběly ani oddílové 
výlety do okolí Brna. Podzimní pochod letos náš oddíl bohužel vynechal. Následující vícedenní akcí 
byla Zimní výprava Po stopách yettiho, kde jsme se snažili podle zpráv vystopovat yettiho. Nakonec 
jsme zjistili, že to byl pán z místní vesnice, který měl velkou nohu. Zimní expedici, letos konanou 
o jarních prázdninách, si z našeho oddílu užili pouze dva členové. Na jarním pochodě jsme si vyzkou-
šeli uplést mrskačku či namalovat vajíčko. Další akcí byl Setonův závod, na kterém naše pánská 
skupinka slavila velký úspěch a umístila se na jednom předních míst. Po výletu do vyškovského 
zooparku, kde si děti udělaly pár výzkumů jsme se vydali na závěrečnou výpravu a letos netradičně 
na vodu. Naučili jsme se základním vodáckým technikám a nechybělo ani známé „ahój“. Na kont-
rolním shromáždění jsme se dozvěděli vyhodnocení z celoroční celozeeskové hry Eterno sol neboli 
Věčné slunce. Náš oddíl se pouze o několik málo bodů umístil na druhém místě.  Pak následovala 
Letní expedice, která byla vyvrcholením celoroční činnosti oddílu, téměř všichni živáčci si splnili 
nováčkovskou zkoušku a také dostali šátek.  Pokud se poohlédnu za naší roční prací, tak vidím dobře 
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pracující vedoucí, děti zapálené do činnosti oddílu a úspěšné akce. To vše nastartovalo novou éru 
prvního oddílu. Doufejme, že to vydrží ještě dlouho.

Ve 2. oddíle Ochrany přírody
Zářijový nábor nových členů byl pro náš oddíl kupodivu úspěšný. Z původně malinkého oddílu se 
naše řady rozrostly až na 17 dětí, z nichž hodně bylo loňských školkáčků. Začali jsme rozjíždět nový 
systém schůzek, které jsme jednou za čas na hodinu rozpůlili na starší a mladší, půlený byl i březnový 
výlet. Speciálně pro starší a zkušenější byla akce gardy, kde se gardisti pustili do natáčení nového 
zombie – válečného filmu, který ale nebyl doposud dodělán. Na ostatní akce jsme vyráželi všichni 
společně. Na Podzimáku jsme se proměnili v udatné rytíře, na zimní výpravě zase na bezdomovce 
postupně stoupající v sociálním žebříčku. Silvestra letos oslavil každý po svém, společné zážitky 
jsme ale nasbírali v novém pololetí. Kromě dvou výletů, pochodů a kondičky nás čekala samozřejmě 
i Letní expedice. Na pochod jsme vyrazili do Slavonic, okoukli bunkry i podzemí a v neposlední řadě 
se nám také podařilo vyhrát celoroční hru. Během roku jsme zažili spoustu nových dobrodružství: 
slaňování, jízdu na koni i na vodě, návštěvu pingpongu, mlýna, brněnského podzemí a kdo ví, čeho 
ještě. Provázela nás také hra Bonusový průlet 2. oddílem, ve které si mohli pilní členové za bodíky 
získané docházkou, psaním deníků či Druháčku nakoupit zajímavé poukázky, například na možnost 
ulít se z rozcvičky, nenést kotlík, či podobné flákárny.  Snad nám noví členové i energie vydrží i do 
dalšího roku. 
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Ve 3. oddíle Kulturní historie
Tento rok jsme se zaměřili na objevování zvláštních a pro nás neznámých míst. Prozkoumávali  jsme 
jeskyně, hrady a jiná skrytá místa. Po celý rok nás doprovázela celozéesková hra Eterno Sol. Na kaž-
dý měsíc jsme měli nachystaný úkol, který jsme měli co nejlépe splnit. Někdy se dařilo lépe, jindy 
zase hůře. Celoroční hra vyvrcholila na táboře, kde jsme bojovali proti zlému Cortézovi a naštěstí 
vyhráli. V tomto roce byla bodovaná docházka a tři nejlepší na poslední schůzce obdrželi za svou píli 
hodnotné ceny. Nechtěl bych 
samozřejmě opomenout naši 
účast na většině akcí PTO, 
kde jsme si procvičili různé 
tábornické dovednosti a zjis-
tili, jak na tom doopravdy 
jsme. Když jsme se na konci 
expedice loučili, už jsme se 
těšili, až se na začátku roku 
sejdeme.
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Ve 4. oddíle Lesní moudrosti
Jen co jsme si pořádně užili 55. letní expedici v Halenkově, přehouply se prázdniny jako nic do dalšího 
školního roku. Jako tradičně se uskutečnil Podzimní pochod coby první společná akce. Tentokrát jsme 
zavítali do malebného městečka Fulnek, které se nachází nedaleko od Opavy. I když trochu sprchlo, 
všichni si užili večerní hru po městě, jehož atmosféru dokresloval nasvětlený zámek na kopečku nad 
městem. Jarní pochod se uskutečnil v Čejkovicích, kde se místo tradičních mrskacích kol letos pro změ-
nu udělala jen mrskací hra. Mrskání bylo tedy výrazně slabší . Květnový pochod byl tentokrát netradiční. 
Byl rozdělen na dvě části, přičemž první byla podle věkových skupin a zaměření, a druhá již po oddí-
lech. Nejmenší děti si zahrály na trpaslíky hledající poklad, který střeží drak, starší cestovali po Africe. 
Pochod jsme zakončili táborákem s netradiční stavbou. Zábavné hry, které se všem líbily, byly na téma 
„cesta domů“. Zahráli jsme si také spoustu písniček, jejichž výběr byl zaměřen i na Zeměpisnou školku, 
která se jako již obvykle Květnového pochodu účastnila ve velkém počtu. 56. letní expedice u Lipnice 
poblíž Telče byla jednak klasickým vyvrcholením roku, ale také vyvrcholením celoroční hry Eterno sol. 
Tábor se proměnil v inckou osadu se vším všudy. Děti se rozdělily do čtyř rodin, které vykonávaly své 
povolání, jedno hlavní a dvě vedlejší. Celý běh expedice byl jeden velký geniálně propracovaný systém. 
Nejdůležitější byl systém boje, ve kterém konečně našla uplatnění výše zmíněná povolání: mnich uměl 
kouzlit, voják měl štít, a řemeslník prak. Voják házel a řemeslník střílel papírové koule, které vyráběla 
jedna z rodin. Další zase vyráběla kouzla, jiná životy, poslední vyráběla a spravovala peníze. Celoexpe-
diční hra byla velmi bohatá na možnosti (např. více než 50 kouzel) a různé vychytávky, vše do detailu 
propracované. Hra sklidila velký úspěch, děti jí doslova žily.
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Hodnosti
Jméno Příjmení Přezdívka Vlastivědná práce Schváleno Oddíl

Vlastivědci

4�� Markéta Nešporová Holocaust 2004 Ochrany přírody

4�4 Alena Nekvapilová Ája Rakovina 2004 Ochrany přírody

4�5 Tomáš Venclíček Vencl Pivovar Starobrno 2004 Ochrany přírody

4�6 Renata Kalová Homér Vlastivědné výzkumy 2004 Lesní moudrosti

4�7 Jan Cimr Vývoj opevnění hradů a 
pevností na našem území 2005 Lesní moudrosti

4�8 Jiří Mičánek Drak Jeskyně Moravkého 
krasu 2005 Kulturní historie

4�� Jakub Zámoravec Zbraně z 2. světové 
války a po 2005 Lesní moudrosti

440 Denis Zelenka Sojka Den D 2005 Lesní moudrosti

441 Lucie Štefanová Štefka Hanušovice 2006 Ochrany přírody

44� Radka Fritzová Slovinsko – Julské Alpy 2006 Ochrany přírody

44� Tomáš Cimr Dakotové 2006 Lesní moudrosti
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444 Martin Vašek DPMB a ISD JMK 2006 Kulturní historie

445 Roman Hruška Kivi Využití multimédií v ZS 2006 Lesní moudrosti

446 Jan Mittner Hokejball 2008 Lesní moudrosti

447 Ondřej Daněk Adršpachy 2008 Ochrany přírody

448 Tereza Janíčková Potápění 2008 Lesní moudrosti

44� Ondřej Nečas Čahoun Baseball 2008 Lesní moudrosti

Lektoři

87 Tomáš Nekovář Sáhib Celotáborová hra „FBI“ 2004 Kulturní historie

88 Ivana Špiříková Příprava a organizace 
příměstského tábora 2006 Života v přírodě

8� Aleš Ondráček Celoroční hra na motiv 
„STAR TREK“ 2006 Ochrany přírody

�0 Martin Hlavoň Lanové aktivity 2008 Kulturní historie

Vedoucí

�� Michal Janík Mižu 2007 Lesní moudrosti
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Čestní členové

1� Marie Sobková Madla kamarádka	
a spolupracovnice 2004

1� Dušan Sup Šudan kamarád	
a spolupracovník 2008

Umístění oddílů ZS PCV v Zelené lize
rok �00�–4 �004–5 �005–6 �006–7 �007–8 historická tabulka 

1���–�008

počet soutěžících oddílů 27 24 21 18 19 (dle součtu bodů po 
15. ročníku ZL)

číslo a název oddílu místo místo místo místo místo místo

24. PTO Života v přírodě 15. 19. 19. nesoutěžil 17. 27.

25.PTO Ochrany přírody 14. 11. 20. 17. 15. 17.

26.PTO Kulturní historie 13. 17. 15. 14. 18. 14.

27.PTO Lesní moudrosti 17. 10. 8. 7. 2. 7.



�4

ZS v SPTO 2003–2008 
„V uplynulých pěti letech jsme zůstali platným členem Sdružení pionýrských tábornických oddí-
lů (SPTO). Soutěžili jsme v Zelené lize, ale stejně jako v předcházejících letech nebylo hlavním 
cílem ZS za každou cenu zvítězit. Soutěž nám jako vždy sloužila spíše k porovnání našich schopností 
s ostatními PTO“,  začínal článek v 9. sborníku ZS PCV před pěti lety. A do posledního písmene je 
tomu tak dodnes.

Připomeňme si, že všechny naše oddíly, tj. 24. PTO Života v přírodě, 25. PTO Ochrany přírody, 
26. PTO Kulturní historie a 27. PTO Lesní moudrosti jsou členy SPTO už od r.1990.
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Zelená liga je soutěž, ve které se oddíly sdružení utkávají několikrát do roka ve více či méně 
tábornických disciplínách. Vybojované body se každému oddílu sčítají a porovnávají se s výsledky 
ostatních PTO. 

• V tábornickém roce 2003–4 byly bodovány lehkoatletická olympiáda, Dračí smyčka a Setonův 
závod.

• V r. 2004–5 orientační běh, plavecká soutěž Kačerův šplouch a Setonův závod.
• V r. 2005–6 Brněnské bloudění (tentokrát s námětem „četnická pátračka“), Dračí smyčka a Setonův 

závod.
• V r. 2006–7 Expedice Karakoram, Saně a Setonův závod.
• V r. 2007–8 orientační běh, Vlčí pólo a Setonův závod.

Uzlovací soutěž Dračí smyčka a hra po městě Brněnské bloudění jsou tradiční akce SPTO. Kdysi 
se konaly každoročně – stejně jako Setonův závod, později však zvítězil návrh střídat více různých 
akcí, aby soutěž nebyla jednotvárná. 

Zajímavým zpestřením Zelené ligy posledních byla bezesporu „Expedice Karakoram“, neboť se 
konala v lanovém centru a mohli jsme si dosyta užít lanových překážek a horolezeckého vybavení.

„Saně“, to měl být náročný zimní závod hlídek, které putují mezi kontrolními stanovišti, kde plní 
úkoly, a veškeré potřebné vybavení a osobní potřeby si povinně vezou na saních. Příroda nám však 
příliš nepřála, sníh roztál a kdo nevybavil své saně kolečky (pravidla to nezakazovala), splakal nad 
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výdělkem. Jenže asi ani ta kolečka nezaručovala výhru – zkuste jet třeba s kočárkem přes oranici! 
Náročný závod to tedy skutečně byl.

Nejnovějším zpestřením Zelené ligy bylo v lednu 2008 „Vlčí pólo“. Původně se uvažovalo o dal-
ším „Kačerově šplouchu“, ale PTO Vlci, který měl tuto soutěž připravit, navrhl místo obvyklých pla-
veckých závodů změnu. Výsledkem byl napínavý turnaj ve zbrusu nové sportovní hře, nazvané „Vlčí“ 
po svých zakladatelích. (Představte si něco mezi házenou a přehazovanou, to celé ve vodě). 

Nejtěžší boj o první místa nás ovšem každý rok čeká v prestižním Setonově závodu: oddíly vyšlou 
na trať své tříčlenné hlídky, které pomocí mapy a buzoly vyhledávají kontrolní stanoviště a na nich 
pod dohledem zkušených rozhodčích plní úkoly a odpovídají na otázky z oblastí, které souvisejí 
s naším pobytem v přírodě: rostliny, živočichové, jízdní řád, první pomoc, střelba ze vzduchovky, 
orientace, stavba stanu a mnoho dalších. Tímto závodem Zelená liga vyvrcholí a koncem května 
bývají na společném tábornickém srazu vyhlášeny vítězné oddíly. Členové sedmi nejlepších PTO se 
pak mohou po celý další rok chlubit zvláštní nášivkou na svých krojových košilích. Vedoucí těchto 
vítězných oddílů pak tvoří po celý další rok tzv. Štáb PTO, který řídí činnost sdružení. 

Přiložená tabulka ukazuje, že z  oddílů ZS PCV si v Zelené lize nejlépe vedl oddíl Lesní moud-
rosti. Zatímco v r. 2006 mu 7. místo uniklo doslova o vlásek, o rok později se mu umístění v první 
sedmičce podařilo. Dobrých výsledků, ale jen v dílčích soutěžích, dosáhli i členové našich ostatních 
oddílů – získali sice několik prvních míst (v orientačním běhu 2004, na Kačerově šplouchu 2005 atd.), 
ale na lepší umístění v Lize to bohužel nestačilo.

Mimo Zelenou ligu proběhla v posledních dvou letech soutěž trošku „z jiného soudku“: v březnu 
2007 se v soutěži „Kosmovy trenky“ utkaly deníky a cancáky jednotlivců (úspěch deníků odd. Lesní 
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moudrosti), oddílové kroniky (cena pro odd. Kulturní historie) a internetové stránky, které jsme mohli 
hodnotit i o rok později v soutěži „Kosmův prostor.“

Ale nežijeme jen soutěžemi. ZS se pravidelně zúčastňuje akce Vlečka, na níž sbíráme odpadky na 
turistických cestách v Moravském krasu. Spolu s ostatními PTO i jinými oddíly nás tam pravidelně 
bývá přes dvě stovky dětí a vedoucích. Většina našich oddílů pochopila, že je to je vítaná příležitost 
vyrazit ven na 2-3 dny a kromě sbírání si užít jarní přírody, her a kamarádů. Oddíl Lesní moudrosti 
dokonce vyrazil v dubnu 2004 na Vlečku i s rodiči. Do r 2007 se Vlečka konala každý rok, pak jsme 
se domluvili, že stačí jednou za dva roky. 

Jak už bylo naznačeno, každou akci SPTO má na starosti některý z členských oddílů. Stranou 
nestála ani ZS PCV. V dubnu 2005 spojila síly všech svých oddílů a stala se hlavním pořadatelem 
Setonova závodu, jehož osou bylo údolí říčky Říčky. 

K rozvoji činnosti SPTO přispěla ZS i jinak: vedoucí odd. Lesní moudrosti Michal Janík – Mižu 
úspěšně vykonával po dobu jednoho volebního období (2006 – 2008) funkci náčelníka SPTO a bývalý 
vedoucí ZS PCV Vítek Urban – Quido před lety vymyslel a každoročně řídí akci Vlečka. 

Můžeme se právem pochlubit, že 14. tábornická skupina Pionýra Zeměpisná společnost „Po ces-
tách vlasti“ je v SPTO už mnoho let vnímána jako jeden ze silných pilířů sdružení. Tak už jen zlepšit 
výsledky  v Zelené lize a budeme dokonalí!
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Rada ZS
Na postu předsedy ZS se v letech 2003-2008 vystřídali celkem čtyři lidé. V roce 2003 začala Anič-
ka Novotná, v následujícím roce Markéta Nešporová, pokračovala Lucie Štefanová, která ve funkci 
setrvala dokonce dva roky, a jako poslední převzal předsednictví ZS Tomáš Cimr, který byl zvolen 
na sněmu 2007. 
Neměnil se jen předseda, ale i celé složení Rady ZS. Celé čtyři roky musela Rada pracovat bez předse-
dy 1. oddílu, který buď nebyl vůbec zvolen nebo se příliš nezúčastňoval. Příčinou toho byl nízký věk 
členů tohoto oddílu. Na schůzkách Rady se tedy scházeli předsedové 2., 3. a 4. oddílu, které si volili 
členové oddílu sami. S nimi ještě kronikář a praporečník, kteří byli voleni na Sněmu ZS z kandidátů 
jednotlivých oddílů. 
Rada se scházela jak jinak než pod vedením vedoucího ZS, kterému vypomáhali Aleš Ondráček 
a Martin Hlavoň. Instruktoři a vedoucí se samotného vymýšlení akcí příliš nezúčastňovali, ale spíše 
nabádali radní k činnosti a motivovali je. 
Jako odměnou za celoroční činnost byl pro radní připravený výjezd Rady, který se konal kromě roku 
2006/2007 na různých místech. Celodenní vymýšlení bylo ozvláštněno nějakou hrou či jiným progra-
mem, takže se radní zvládli i dobře poznat navzájem a lépe tím prohloubit spolupráci. 
V roce 2003/2004 čekaly na radní tři akce. Večer Rady na Zimní expedici pojali ve stylu doby ledové. 
Na Jarním pochodě připravili večerní hru po městě. Hráči hledali správné vajíčko pomocí indícií. 
A nejtěžší úkol je čekal na Letní expedici. Museli totiž sami vymyslet a zorganizovat celý den progra-
mu na Den bez vedoucích. Z dětí se stali trosečníci bojující o přežití na pustých ostrovech.
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Rok 2004/2005 provázela činnost Rady hra Anno domini. Radní na svých schůzkách museli hodnotit 
výzkumy jednotlivých oddílů, což nebylo vždy jednoduché a bylo těžké nalézt společný kompromis. 
Ještě na Podzimním pochodě se stali radní porotci večerní hry. Na Zimní expedici nachystali olympi-
ádu mezi jednotlivými světadíly. Nesoutěžili však lidé, ale zvířátka, která jsou pro jednotlivé světadíly 
typická. Na výjezdu rady v Boskovicích se zabývali otázkou jak má vypadat ideální člen rady, vznikl 
tak soubor deseti bodů, které by měl každý radní splňovat a kterými se řídí rada dodnes. Hra na jarním 
pochodě byla ve znamení pečení beránka, kterého si vítězná skupinka mohla nakonec sníst. 
Rok 2005/2006 se pro radní rozjel na Zimní expedici, na pyžamovém večírku, který zorganizovali 
místo tradiční diskotéky. Výjezd v Heralticích byl ve znamení vymýšlení Jarňáku a Dnu bez vedou-
cích, ale také saunování, promítání filmů a výroby speciálních radních triček.
Z tohoto výjezdu vzešel program na Jarním pochodě, motivovaný záchranou zajíčka nakaženého ptačí 
chřipkou, a také celodenní program na Letní expedici. Na tom si dali radní opravdu záležet a komplet-
ně se změnili na vojenské generály, chystající úkoly pro své podřízené vojáky.
Rok 2006/ 2007 nebyl činností Rady příliš poznamenaný. Jedinou hrou, kterou nás radní potěšili byla 
ta na Jarním pochodě, která nás přenesla k počátkům tradičních velikonočních zvyků. V tomto roce se 
nekonal ani výjezd Rady, jelikož její členové nebyli příliš do své práce zapáleni.
Rok 2007/ 20008 pod taktovkou Tomáše Cimra a s účastí všech čtyř předsedů vytvořil originální 
bojovku po celých Čejkovicích na motivy boje Římanů proti barbarům. Povedený byl i Den bez 
vedoucích – samurajové, kteří se stali z dětí, se pokoušeli odhalit tu správnou truhlu. Pozměnila se 
i činnost kronikáře ZS, který už nebude do knihy historie zapisovat sám, ale bude pouze jakýmsi 
šéfem, který bude dohlížet na to, aby články zpracoval někdo jiný.
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Prezentace ZS
Zeměpisná společnost se každým rokem snaží propagovat sama sebe na veřejnosti. Velmi jí k tomu 
napomáhají akce, na kterých se může ukázat. Z připravovaných akcí můžeme jmenovat například Den 
Země (akce zaměřená na poznávání přírody a rozšíření znalosti dětí), Bambiriády, na kterých ZS měla 
připravené hry pro příchozí děti a i letáčky, takže akce plnila funkci i náborovou. Velmi povedenou 
formou propagace ZS do široké veřejnosti jsou i příměstské tábory, na kterých je zhruba 20 dětí vede-
no vedoucími a instruktory ZS. Příměstský tábor bývá o prázdninách a trvá jeden týden, kdy dětem 
smysluplně vyplní čas v době, kdy nemají ve volném týdnu co dělat. Z dalších akcí, které můžeme 
jmenovat je ZS pro ZŠ – náborová aktivita. ZS se účastní i akcí, které sama nepořádá a kde slouží 
jen jako jakási pomocná síla. V roce 2007 to byla akce Pozor děti, náhrada za zrušenou Bambiriádu, 
v roce 2008 pak Dětský den na Špilberku.
ZS se snaží zaujmout veřejnost drobnostmi, typu 
jako nástěnka na frekventovaném místě, každo-
roční výstava činnosti, aktualizování webových 
stránek a lepení letáčků na navštěvovaných mís-
tech. 
Prezentace ZS je velmi nezbytnou součástí celé 
činnosti, protože bez ní by se rodiče nedozvěděli 
o dobré příležitosti dát dítě do oddílu.             
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Příměstské tábory
Jistě každý známe Letní a Zimní expedici, ale ne všem je známo, že existuje i jiný druh tábora a to je 
příměstský tábor. 
Cílem tohoto tábora je především nábor dětí do oddílů, ale také propagace Zeměpisné společnosti na 
veřejnosti. V neposlední řadě také zabavení dětí o prázdninách.    
A jak celá akce probíhá?
Každý den má přesně určený celodenní program. Rodiče ráno, kolem osmé dovedou svoje zlatíčka 
v domluvený čas na určené místo, ideální je klubovna. Tam už čekají  posily. To jsou vybraní instruk-
toři, kteří se ujmou dítka a jdou si s ním zahrát hru, než začne samotný program. Když už nikdo 
nechybí, může začít samotný program, plán činnosti na určitý den. V čas návratu přijdeme do klu-
bovny, kde si rodiče svoje spokojené a usměvavé děti vyzvednou, obvykle v 16:00. Tímto den končí 
a zítra zase, jenom s jiným programem. 
Program je velmi rozmanitý – výlet do přírody, návštěva bazénu, planetária, muzea, hry venku 
i vevnitř, program policie zaměřený na psy a spousty dalších aktivit. 
První příměstský tábor v srpnu 2006 byl na téma „Putování za pokladem“. Všech 15 dětí úspěšně 
našlo zakopaný poklad, který jim vykouzlil úsměv na tváři.  



4�

V dalším roce 2007, opět o prázdninách, byly tábory rovnou dva:

•	 „Pravěk“ –  dvě desítky dětí si celý týden hrály na lidi z pravěku. Z programu můžeme jmenovat 
například zdobení triček, malování kreseb na stěny jeskyně, opékání špekáčků, návštěvu dinoparku 
ve Vyškově a výrobu keramických nádob. Na účastníky tohoto tábora čekala ještě spousta dalších 
dobrodružství.   

•	 „Objevení Ameriky“  – ani tým pro přípravu tábora Objevení Ameriky nelenil.  Přece jenom cesta 
z Evropy do Ameriky je dlouhá a je potřeba se na ni pořádně připravit. Hry na posílení svalů, náv-
štěva planetária jako trénink na orientaci ve tmě na lodi a také nesmělo chybět plavání v bazénu. 
Dalších 20 dětí opět našlo zábavu a nové kamarády.     

V roce 2008 už se nenašlo tolik zapálených instruktorů, proto byl „příměsťák“ jen jeden. Předpo-
slední týden prázdnin se konalo Putování vesmírem, kterého se zúčastnilo 22 dětí.

Zájem o akce tohoto druhu je z řad dětí veliký. Snad tedy nebudou zéesáci líní pustit se do orga-
nizace podobné akce i příští rok.
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Mezinárodní činnost
I v naší skupině se pomaličku začala rozjíždět mezinárodní aktivita. Za to, že se uskutečnilo první 
naše mezinárodní setkání v Ostružně (Rote Falken z Rakouska, Zeeska, Stopaři) vděčíme Bareťáč-
kovi. Nebál se toho a domluvil uskutečnění tohoto projektu. Z reflexe účastníků vyplynulo, že se 
jim dva týdny strávené s kamarády ze zahraničí líbily a proto jsme se rok nato vydali pro změnu my 
k nim. Tato druhá akce byla trošku většího charakteru. Účastnilo se více než 10 zemí, takže každý 
mohl vyzkoušet své jazykové dovednosti. I tří týdenní pobyt v Rakousku v kempu Atersee se projevil 
jako správná cesta k poznání nových krajů a nových lidí. Několik zéesáků se vydalo i na mezinárodní 
lyžařskou akci do Polska, která byla také určena spíše pro ty starší z našich řad. Bohužel po této akci 
z naší strany nastal jistý útlum a nikdo se moc nehrne do psaní projektů nebo domlouvání spřátele-
ných skupin z jiných zemí na výměny. Většina lidí z toho má totiž strach a není divu. Ale třeba se zde 
objeví nový zapálený nadšenec pro pořádání mezinárodních aktivit. 
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Kruh prátel ZSPCV II.
Myšlenka založit Kruh přátel ZSPCV se zrodila v roce 1979. Tak nějak začínalo povídání o Kruhu 
přátel v předchozím sborníku Zeměpisné společnosti „Po cestách vlasti“. A než jsme se stačili párkrát 
ohlédnout za uplynulým rokem, bude to letos  již bezmála třicet let, co se nejstarší i mladší zéesáci 
začali pravidelně scházet, aby se viděli, aby zavzpomínali a aby si aspoň nepatrně připomněli to, co je 
těšilo a čím žili v dobách svého aktivního členství. Je pravdou, že okruh těch, kteří se akcí Kruhu přá-
tel zúčastňují není velký, a spíš členů ubývá, než přibývá, ale i tak je pořád dost těch, kteří pravidelně 
každý měsíc na některou akci Kruhu vyrazí.
Nejčastěji to bývají vycházky, organizované vždy v posledním týdnu v měsíci. Lichý měsíc v úterý, 
sudý měsíc ve čtvrtek. A abychom nechodili zbůhdarma a jen tak se toulali Brnem a okolím snažíme 
se hledat v Brně méně známé trasy, abychom se podívali třeba na zbytky historicky nejstarší architek-
tury Kostela sv. Jiljí v Komárově nebo si třeba připomněli bývalé brněnské nouzové kolonie a pro-
hlédli si, co se z nich zachovalo. A když to už počasí dovolí, zamíří naše kroky i někam do kouzelné 
přírody v okolí Brna. A pak – jak jinak – se v nás zase probouzejí a oživují znalosti přírody: jak se 
jmenuje která kytka a co to cvrliká v korunách stromů za ptáka, čí jsou to stopy ve sněhu či blátě.
Ale toulky Brnem a jeho okolím nejsou jediným důvodem setkávání se. Stejně důležitým je potkávání 
se – potřeba pobýt zase spolu s kamarády, se kterými nás spojují dávná přátelství a společné vzpo-
mínky. A tak kromě závěrečných „hospodských“  posezení po pravidelných vycházkách, scházejí se 
„přátelé ZS PCV“ pravidelně v červencovém horkém podvečeru u Hanky Šráčkové na „meruňkových 
knedlích“ (a věřte, že umí naše zéesačky výborné). V předvánočním čase si popřejeme do toho dalšího 

ˇ
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nového roku u příjemně hřejícího krbu u Kyselků „na zelí“. A nejenom zelný salát pak bývá k ochut-
nání, ale obvykle proběhne i „kontrola cukroví“ .
Ale život nás zeesáků byl vždycky veden touhou – potřebou pobývat spolu a prožívat krásné chvíle 
v přírodě i u táborových ohňů. A tak každoročně vyrážejí členové na dva dny do Ospělova (nedaleko 
Chornice), do chaloupky manželů Navrátilových, kde je čas nejen na výlety, na sbírání hub, ale zejmé-
na na večerní táborák, kdy často zaznívají i ty písničky, které někteří z nás už neslyšeli třicet let.
Život kruhu přátel ZSPCV je tedy poměrně bohatý. Jen se zdá, že byl poslední léta zaměřen více na ty 
„vzpomínky“ a setkávání se se starými přáteli. Možná, že kontakt s tou současnou Zéeskou byl trošku 
menší, jen prostřednictvím těch, kteří s ní jsou v častějším styku. Ale to – „udělat něco i pro jiné“ – se 
z myšlení členů Kruhu ještě nevytratilo. A tak v roce 2004 se zrodil nápad, obohatit nejen sebe, ale i to 
zéesácké okolí, o radost z „hraní si“ a současného poznávání města, ve kterém žijeme. 
Vznikla hra pod názvem: „Tvé Brno – známé – neznámé“ a měla již celkem šest pokračování. Jednotlivé 
části byly různě motivovány a tak měli účastníci možnost si ověřit nejrůznější znalosti o Brně, počínaje 
historickými zajímavostmi, přes pověsti, architekturu, brněnské osobnosti, či stromy a parky. Při jed-
nom z těchto setkání se podařilo zorganizovat i návštěvu zatím nepřístupných podzemních prostor pod 
Zelným rynkem a v kostnici pod kostelem sv. Jakuba. A protože jsme nechtěli připravovat si tuto zábavu 
jenom pro sebe, přizvali jsme zájemce i ze svého okolí, z pracovišť či z jiných okruhů kamarádů. Od 
malých školáků v doprovodu svých rodičů až po kolegy v těch nejlepších letech, kterým se blíží sedm-
desát. A tak se nás na tyto hry scházívá pravidelně již tak třicet až čtyřicet, ale už také stočtyřicet. 
A protože jsme shledali, že těch zájemců je opravdu hodně, připravili jsme i mezihru „Zvířátka nejen 
v ZOO“ a „Brněnské sochy“na překlenutí půlročního období, než vznikne hra nová. Tyto mezihry 
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si mohl zahrát každý dle své volby – času a nálady, kdy se do centra města vypraví. „Zvířátka“ byla 
dokonce zveřejňována v novinách „Haló Brno“ a dodnes tím umíme přinést radost tomu, kdo projeví 
zájem o zajímavosti našeho města
Vývoj techniky se řítí šílenou rychlostí kupředu a my se nebráníme „novinkám“. Pozvánky na akce 
posíláme mailem, obyčejnou poštou už Jana Urbanová posílá jen malému počtu členů. Dříve kdo při-
šel pozdě nebo něco spletl, měl smůlu. Nyní se pomocí mobilů dohledáme. Další vymožeností v na-
ši komunikaci jsou internetové stránky 
Kruhu přátel ZS PCV. Současní zéesáci 
nám pomohli a vzali nás „pod svá kříd-
la“. Najdete zde plán akcí na celý rok a 
fotky z naší činnosti. Zájemci o akce nás 
zde mohou kontaktovat: www.kruhpratel.
zeeska.cz
Činnost Kruhu přátel tedy určitě není jen 
tím „klubovním“ scházením se, ale je stá-
le tak bohatá, jako byl náš život v Země-
pisné společnosti, jaký byl a je náš život 
doposud, takový, jaký nás naučila naše 
Zéeska žít.
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Závěrem
Došli jsme společně až na konec sborníku, skoro až k poslední stránce. Bývá dobrým zvykem rozlou-
čit se před skončením každého přátelského setkání, ať už proběhlo naživo, nebo bylo zprostředkováno 
třeba na stránkách sborníku, který o nás vypráví všem těm, kteří už jsou, či se teprve stanou našimi 
přáteli.
Přátelství vzniká, pokud se s někým setkáme, něco se o něm dozvíme a z toho, co jsme poznali, vzejde 
chuť setkávat se s ním znovu a znovu. Taková chuť svázala všechny ty, kteří prošli za dlouhé roky 
některým z oddílů Zeměpisné společnosti, ale i ty, kteří se s ní z menší či větší dálky setkali – rodiče, 
kamarády, známé. 
Chuť trávit čas v přírodě, poznávat něco nového, putovat, objevovat, zkoušet, ale také smát se a nikdy 
nezapomenout na kouzlo her. A samozřejmě také chuť podstupovat to všechno, ale i mnohem víc, 
s těmi, kteří se cítí stejně jako my a sdílí s námi nejenom radost z vítězství nebo letní teplo, ale i déšť, 
bloudění a jehličí v polévce. Vždyť právě z takových zážitků se nakonec stávají nejen vzpomínky, 
které se neztrácejí, ale také základy přátelství, která si s trochou opatrnosti můžeme nést celý život.
A právě pro takové vzpomínky, časem možná trochu zaváté pod nánosem let, pro přesnou podobu 
toho nebo toho obličeje, zážitku, roku vznikají společně vytvářené stránky našeho sborníku.
Na úplný závěr snad už jen malé zamyšlení. 
Podaří se nám dosáhnout ještě jednou tak vysokého věku, než jaký hlásá titulní stránka? Podaří se 
nám udržet se „v proudu“, když je kolem tolik dalších vln a ze všech stran nás válcuje doba televize, 
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internetu a lenivění, když se les čím dál víc vytrácí spíš do grafiky počítačových her, než do dobro-
družných představ?
To je otázka pro nás všechny, nejen ty, kteří se přímo dotýkají chodu a budoucnosti Zeměpisné společ-
nosti, ale všechny, kteří se někdy nad takovými otazníky zamysleli, alespoň na chvíli a nepřímo. 
Zdá se, jako by měnící se doba už odzvonila starým věcem, hrám, kamarádství, výpravám do přírody 
a za poznáním, jako by už nikoho nezajímala zábava, kterou nedostane úhledně zabalenou, interak-
tivní a blikající přímo na stůl.
Ale takový pohled je možná příliš ukvapený a pesimistický. Ať se ohlédneme jak daleko chceme, 
vždycky existoval určitý hlavní proud myšlení, a z něj se vydělovaly malé skupinky, spojované právě 
chutí udržet si to jiné, co je drželo pohromadě, co dávalo jejich životům jinou chuť. A takoví lidé 
budou vždycky, takoví, které baví učit se, hledat a žasnout. Cítí to na sobě už odmalička, ale bohužel 
často dostanou takové odpovědi, které je odradí.
Právě tady je pak místo pro organizace, které se snaží dávat „něco víc“. S měnícími se časy roste také 
individualita, ale je pro ni stále méně místa. 
A tak ještě dlouho nebudou moct zaniknout skupiny, sdružující pohromadě podobné „blázny“. Jsou 
dobrou volbou nejen pro rodiče, snažící se nabídnout dětem něco, co jim ve volném čase nabídne 
rozvoj po všech stránkách, ale i pro děti trochu odrostlejší, které už samy hledají, co by mohlo naplnit 
jejich představy. 
Pokud se jim podaří něco takového najít, často to utváří jejich osobnost a nezůstane to ani bez vlivu na 
budoucnost. A co je lepším krokem do budoucnosti, než poznávat kamarádství, přírodu, samostatnost, 
nové vědomosti?
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Po spoustu let byla zéeska volbou pro nás pro všechny. Zůstává s námi i teď a doufejme, že bude mít 
co říci stále.
A tak nám na samém konci sborníku nezbývá než popřát jí ještě další dlouhé roky, a aby byla tou 
pravou volbou pro co nejvíc dalších nových kamarádů. 



50

Obsah
Úvod        2
ZS v kostce     3
Školní rok 2003/04      8
Školní rok 2004/2005  12
Školní rok 2005/2006  16
Školní rok 2006/2007  21
Školní rok 2007/2008  26
Hodnosti    31
Umístění oddílů ZS PCV v Zelené lize 33
ZS v SPTO 2003–2008   34
Rada ZS    38
Prezentace ZS   40
Příměstské tábory   41
Mezinárodní činnost  43
Kruh přátel ZSPCV II.  44
Závěrem    47



5�

Články napsali:
Alena (Ája) Nekvapilová, Ivana (Ivka) Špiříková, Dušan (Šudan) Sup, Markéta Nešporová, Lucie 
(Štefka) Štefanová, Aleš Ondráček, Tomáš (Vencl) Venclíček, Martin Vašek, Martin Hlavoň, Filip 
Mičánek, Jiří (Drak) Mičánek, Tomáš (Sáhyb) Nekovář, Anna (Kocour) Novotná, Renata (Homér) 
Kalová, Denis (Sojka) Zelenka, Jakub Zámoravec, Roman (Kivi) Hruška, Jan Cimr, Jan (Kačer) 
Kačer, Pavel (Kobo) Tříska, Vít (Viťan) Fridrich

Ilustrace na titulní straně: Zdeněk Zatloukal

Výzkumy v příloze vznikly na Letní expedici Halenkov, fotografie během činnosti oddílů ZS v letech 
2003–2008.





Zimní přechod, Brlenka, únor 2007



Květnový pochod, Uhřínov, 2006



52. LEX U Pulkovského mlýna, 2004



Sněm ZS, 2005
















