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ÚVODEM 
 

Milí Zeesáci,   

Již mnoho slunce západů uplynulo od poslední naší velké výpravy  

za dobrodružstvím. S přicházejícím létem se blíží další, letos jubilejní 

sedmdesátá expedice. Tentokrát vyrazíme na slunné prérie Jižní 

Moravy, a to nedaleko města Znojma, do obce Žerůtky. Tábořiště nás 

čeká neobvyklé zejména díky své poloze, přímo uprostřed bývalého 

lomu. K vidění v okolí je určitě Znojmo s jeho historickým centrem, 

národní park Podyjí, zámek Vranov nad Dyjí či zřícenina Hardegg.  

Na expedici nás čeká oblíbené zpívání u ohně, chutná kuchyně a 

mnoho her připravované týmy Majdy, Zuzky a Ríši.    

 

CELOEXPEDIČNÍ HRY 

BUĎ A NEBO 

Nebude to klasická expediční hra. Budeš neustále na čerstvém 

vzduchu a stále v pohybu. Budou Tě čekat výzvy i budeš mít i možnost 

dozvědět se něco o sobě. Získáš nové zkušenosti, které si můžeš 

odnést  

do reálného života i nové myšlenky. Otestuješ svého týmového ducha  

i svoji vnitřní sílu. To vše v přátelském kolektivu během týdne starších.  

Jdeš do toho? 

White rock  
Nové příležitosti vás čekají na Divokém Západě! Čestvě založené 
městečko White Rock hledá nové osadníky, kteří se nebojí nezkrocené 
divočiny, chtějí si vybojovat svoje vlastní místo ve světě a získat 
neomezené bohatství, které Západ nabízí! 
  
Přijďte do White Rocku, uvítáme každého schopného pionýra! 
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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:  Vojtěch Hynšt - 773 222 593 karel@zeeska.cz  

 

Vedoucí hry 2. - 10. 7. : Zuzana Urbanová - 770 105 499 zuzka@zeeska.cz  

 

Vedoucí hry: 10. - 23. 7. :  Richard Musil - 773 758 544 risa@zeeska.cz  

 

Zdravotník:  Kateřina Mrázková - 734 553 950 kacka@zeeska.cz   

 

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

 

Vedoucí ZS:  Matouš Procházka - 776 738 804 matous@zeeska.cz   

 

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

 

 

Vedoucí oddílů  

1. Života v přírodě - Markéta ,,Makyša“ Rokytová 604 384 452 

makysa@zeeska.cz  

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

3. Kulturní historie - Tobias ,,Lachtan“ Filouš 776 824 485 

lachtan@zeeska.cz  

4. Lesní moudrosti – František Urban 733 293 494 franta@zeeska.cz, 

zástupce - Kateřina Mittnerová 773 065 051 kata@zeeska.cz 

mailto:karel@zeeska.cz
mailto:zuzka@zeeska.cz
mailto:risa@zeeska.cz
mailto:kacka@zeeska.czn
mailto:ondra@zeeska.cz
mailto:matous@zeeska.cz
mailto:kacer@zeeska.cz
mailto:makysa@zeeska.cz
mailto:karel@zeeska.cz
mailto:lachtan@zeeska.cz
mailto:franta@zeeska.cz
mailto:kata@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 nutné donést je nejpozději (i mladší!) na sraz 2.7. 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) 

 

Na hru Buď a nebo potřebuješ:   

 

Něco s příběhem, něco s budoucností, něco zeleného k jídlu.   

Pozn. tyhle předměty se vyberte podle vlastního uvážení, může to být 

cokoliv, jídlo ať je trvanlivé! 

Na hru White Rock potřebuješ:  
  

Každý osadník musí mít správné oblečení – kožená či plátěná vesta, 
kostkovaná či jiná košile, klobouk. To vše a víc si můžete vzít – fantazii 
se meze nekladou, ale alespoň jednu část oblečení musíte mít. 
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DALŠÍ INFORMACE  

Cena expedice:   
starší:   4 500 Kč    

mladší: 3 500 Kč   

 

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

bude vygenerován variabilní symbol)  

K přihlášení je nutné využít stránky SVČ Lužánky, tábory a pobytové 

akce, 70. letní expedice Žerůtky.  

 

https://www.luzanky.cz/Pobytove-tabory/66427/70-letni-expedice-

Zerutky?fbclid=IwAR2USH6Bqw4CsIiH4HuVpUvOdLD8aRciduuF-

XexQoxhYQKE5zu_24y8SFk 

 

Podmínky k účasti: 

Každé dítě starší 4. třídy by před odjezdem mělo mít splněné 

následující podmínky. Jedná se o určitý počet splněných bodů z minim, 

a také o pomoc ve skladu s chystáním věcí. 

 

Třída                  Minima  Práce  

4.                        5 z minim cestovatele + 1 h  

5.                      10 z minim cestovatele + 1 h  

6.                      10 z minim vlastivědce + 2 h  

7.                      20 z minim vlastivědce + 2 h  

8.                      35 z minim vlastivědce + 2 h  

9.                      -               2 h 

 

 

 

https://www.luzanky.cz/Pobytove-tabory/66427/70-letni-expedice-Zerutky?fbclid=IwAR2USH6Bqw4CsIiH4HuVpUvOdLD8aRciduuF-XexQoxhYQKE5zu_24y8SFk
https://www.luzanky.cz/Pobytove-tabory/66427/70-letni-expedice-Zerutky?fbclid=IwAR2USH6Bqw4CsIiH4HuVpUvOdLD8aRciduuF-XexQoxhYQKE5zu_24y8SFk
https://www.luzanky.cz/Pobytove-tabory/66427/70-letni-expedice-Zerutky?fbclid=IwAR2USH6Bqw4CsIiH4HuVpUvOdLD8aRciduuF-XexQoxhYQKE5zu_24y8SFk
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TERMÍNY  

Schůzka s rodiči: proběhne v pondělí 13. 6. v 18.30 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 ve čtvrtek 30. 6. mezi 17. a 18. 

hodinou  

v Lužánkách nebo v sobotu 2. 7. v 11.00 na srazu starších.  

Při odevzdávání kufrů 30. 6. bude možné dokoupit ztracené odznaky, 

zelené košile a oddílová trička.   

 

Sraz na LEX:   

 

Starší: v sobotu 2. 7. v 11.00 v Lužánkách   

Mladší: v neděli 10. 7. v 13.00 na ul. Bašty  

Návrat:  

Hromadně 23. 7. autobusem k SVČ Lužánky v 15:00. 

 

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)  

● Bez uvedených dokladů nemůže dítě na Letní expedici odjet!  
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Poexpediční terasa:  

Stejně jako loni i letos proběhne den po návratu z expedice 

poexpediční posezení.  

V neděli 24. 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 
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ADRESA NA LEX: 
  
14. TSP Zeměpisná společnost „Po cestách vlasti“  

Zéesák / Zéesačka  

…………. …………………………….. 

Kravsko 200¨ 

671 51 

Kravsko Poste Restante 

 

 

 

 

Fotky z expedice: V průběhu expedice nás můžete sledovat na fotkách, 

které budeme pravidelně přidávat na webové stránky www.zeeska.cz 

a na náš facebook. 

http://www.zeeska.cz/

