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TERMÍNY
nejbližších akcí na mlýně
2. – 3. října

sraz II. běhu

9. – 10. října

sraz I. běhu

23. – 24. října sraz III. běhu
18. prosince

Vánoce na mlýně

TERMÍNY nejbližších akcí
ve Spolkovém domě
2.–3. října

společná brigáda

9. října

9.00 - 16.00 hodin Jarmark a jablkobraní (pomáháme
zajišťovat)

10. října

společná brigáda

16.–17. října

společná brigáda

16. října

Saunování pro přátele Blanického mlýna v zahradě
Spolkového domu (bude upřesněno)

23.–24. října

společná brigáda

4. prosince

16.00 – 19.00 hodin Čertovské deskohraní ve polkovém
domě

KOVBOJSKÉ POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ
II. BĚHU
Ahoj kamarádi,
pojďme společně zavzpomínat na naše léto na Divokém západě. Pro
zájemce i s nocováním ve Mlýně.
Sejdeme se v sobotu 2. října 2010 ve 13 hodin u koupaliště
ve Vlašimi. Konec bude na Kupsáku.
A jak to bude:
* Na mlýně spát nebudu, přinesu 100 Kč a rodiče si mě vyzvednou v 19
hodin.
* Na mlýně spát budu, vezmu si spacák, věci na převlečení, baterku
a alespoň kartáček a pastu na zuby, přinesu 120 Kč a rodiče si mě
vyzvednou v neděli v 10 hodin.
Všichni mějte oblečení a obutí podle počasí, teplé a voděodolné ! ! !

Těšíme se na vás,
Crazy Kate

PS: Opět uvítáme buchty, bábovky či koláče od maminek J

Potáborový sraz 3. běhu
Ahoj!
Od mnohých už dlouho slýchám
o úžasných výpravách do minulosti,
které jsi se svou družinou toto léto
podnikl. Někteří mí přátelé si
dokonce myslí, že bys díky své
odvaze mohl uspět v zápolení na
letošních Skotských hrách! Proto
jsem se rozhodl pozvat Tebe, Tvé
spolucestovatele
a přátele
dne
23.10.2010 na naše hry. Odchod je
naplánován v 10h z místa zvaného Na
Lukách ve Vlašimi. Rodiče si pro
Tebe přijedou tentýž den ve 21h
nebo v neděli v 10h do dějiště her na Blanický mlýn.
Takže ještě jednou a stručně:
Sraz: 23.10. 2010 v 10h Na Lukách
Do kdy: buď si Tě rodiče vyzvednou 23.10. ve 21h nebo 24.10. v 10h na
Blanickém mlýně
Nezapomeň: 100kč na jídlo (oběd, večeře, popřípadě snídaně)
spacák (pokud s námi zůstaneš přes noc)
plný pytel dobré nálady
Zdravím Tě, Tvůj William Wallace

Stroj času
Kdo by si na začátku léta
pomyslel, kam až nás zavede naše
badatelská výprava časem a čeho
všeho budeme svědky. Po poklidném
příjezdu všech badatelů do naší
základny nastal zvrat. Chamtivý
a nenasytný Bořivoj Shrbený unesl
našeho prezidenta Klubu Badatelů
Otakara Kabinku a ve snaze nalézt
v minulosti ukrytý poklad vědce
Samuela Warnera uprchl strojem
času. Naší povinností bylo pokusit se
osvobodit
prezidenta
a hlavně
zabránit Bořivojovi, aby získal Masku
Moci – legendární artefakt, který jeho
nositeli dával nadlidské schopnosti a byl součástí ukrytého pokladu.
Věděli jsme, že první stopa Samuela Warnera vede na dvůr Rudolfa II.
Zde na nás čekalo několik úkolů – pomoct s přípravou elixíru života,
rozbít atom (neúspěšně) a zachránit „krásnou“ Sirael. Na královském,
promiňte císařském, plese nám prozradila, kam vede další stopa našeho
prezidenta.
Takto jsme procestovali Egypt, divoký západ, pravěk a Řecko, kde
se nám podařilo dostihnout Bořivoje a jeho bandu a osvobodit
prezidenta. Ten nám prozradil, že samotný poklad i s Maskou Moci se
nalézá v Egyptě. Díky chybné obsluze stroje času (díky Želvo) jsme ale
místo Egypta navštívili budoucnost. Zde na nás nečekalo nic než zkáza
a podle nápisů, které jsme zde viděli, to vše způsobila Maska Moci.
V Egyptě se nám díky vzájemné spolupráci podařilo získat mapu
k pokladu a po západu slunce jsme se vypravili za posledním
dobrodružstvím. Bořivoj byl ale na místě dřív. Pod vlivem Masky Moci
se mezi členy jeho bandy strhla rvačka, protože ji každý chtěl jen pro

sebe. Ve chvíli kdy padl poslední zloduch v bezvědomí na zem, zjevil se
nám duch dávno mrtvého vědce Samuela Warnera. Varoval nás před
zlou silou artefaktu a proto jsme se rozhodli ho za pomoci
starodávného rituálu zničit. Obdarováni magickými amulety jsme se
odebrali zpět do naší základny a druhý den jsme odcestovali do naší
doby, kde už na každého z nás čekali jeho blízcí.

Za všechny členy I. běhu Jan Peška

DIVOKÝ ZÁPAD
18. – 31. 7. 2010
A jak to všechno začalo?
Americká vláda r. 1862 vydává Zákon o přídělech. Každý přistěhovalec
dostane 65 ha půdy, a když se o ni bude dobře starat, po 5 letech se
stane jeho majetkem.
Toto
prohlášení
zlákalo
mnoho
malých
i velkých,
mladých
i starých
dobrodruhů,
aby
svůj život začali
v nehostinné krajině
Divokého
západu
v městečku
Sunshine
Town.
A protože
na
prokazování odvahy,
poctivosti, čestnosti, nebojácnosti, kamarádství… měli jen 14 denní
lhůtu, dali se hned do práce.
Starosta a bankéř Thomas Smith, šerif Jack Daniels a starostka
Crazy Kate Smithová přivítali nové osadníky, přišli i starousedlíci ze
vzdálených rančů a farem, své Boží světlo přinesl reverend John.
Všichni nám přáli štěstí. Museli jsme ale shromáždit povinné vybavení
a našetřit určitý obnos dolarů. S tím dětem pomáhali jejich zkušení
trapeři a rančeři. Po práci jsme si ale také dvakrát zatančili na bále.
Někteří osadníci si přivydělávali psaním článků do místních novin
Western Star, odvážnější při hazardu v ruletě, kostkách či kartách. Ve
čtvrtek ráno přišla zpráva o bohatém nalezišti zlata na Paul´s creek. To
bylo něco! Rančeři nosili do banky pytle zlata a stříbra, každý si tím
přišel na pořádný ranec peněz.
Jezdili jsme na koních, házeli tomahavkem, stříleli lukem, poznávali
jsme přírodu a vařili kovbojské fazole, hráli jsme mnoho her, zažili
spoustu legrace a poznali hodně nových kamarádů.

Nakonec jsme se vydali do sousedního městečka Charles Town, kde
nám zdejší starosta předal amulety Lesní moudrosti na vzpomínku
a jako důkaz vlastnictví půdy.
Ahoj za rok, nebo někdy a někde
Crazy Kate

ČASOSTROJ
3. běh 2010
Již nějaký čas uběhl od chvíle, kdy majitel Blanického mlýna
Tadeáš Jeřábek vynalezl časostroj. Až do prvního srpna tohoto roku se
nikdo neodvážil ho vyzkoušet. Letos se však čtyři družiny nás
odvážných utábořily u Blanického mlýna, abychom se vydali právě proti
proudu toku času.
Již první den nás navštívil potomek Tadeáše Jeřábka, Ota. Přinesl
návod k použití časostroje a poradil jak do něj získat palivo, brombel.
Poté, co jsme se naučili pracovat s časostrojem a poprvé se
přenesli do neznámých časů a krajů začalo opravdové dobrodružství.
Ne každý den se nám podařilo přenést podle plánu, ale přesto jsme se
nevzdávali.
I když jsme bohužel naší cestu nedokončili, stačili jsme se
podívat do Číny, potkali jsme praotce Čecha nebo třeba i indiány. Pak
byl tábor kvůli velké vodě ukončen a tak jsme se vypravili místo do
doby ledové přímo domů, k našim rodičům.

Velká voda na mlýně
Když se na něco těšíte celý rok, tak si ani nepřipouštíte, že by to
mohlo tak záhy skončit. Přesně to se stalo letos nám, 3. běhu.
V sobotu, na konci prvního týdne našeho tábora, už od rána
pršelo, přesto jsme vyrazili připravit hru s balónky. Déšť ale dále sílil
a překazil naše plány. Klidné dopoledne začalo mít první vážné trhliny.
Srážek bylo tolik, že se nestačily vsakovat do louky, a před jídelnou se
utvořila masivní centrální louže dosahující až k dospěláckým stanům.
Společnými silami se nám podařilo louku odvodnit, přesto jsme však
neměli vyhráno. Déšť stále sílil a hladina řeky čím dál rychleji stoupala.
Během odpoledne bylo rozhodnuto o poklidném přesunu dětí do
mlýna. Vše proběhlo bez problémů a my mohli přistoupit k převozu věcí
a vybavení tábora ke mlýnu. S tím nám pomohli dobrovolní hasiči
z Domašína a Vlašimi, kteří dorazili na popud starosty Mgr. Luďka
Jeništy. Přestože jsme byli nuceni volat hasiče v pozdních večerních
hodinách ještě jednou, vše proběhlo bez větších komplikací.
Přestože voda opadla stejně rychle, jako se zvedla, louka
zůstala podmáčená a nemohli jsme dále pokračovat. S dětmi jsme se
v neděli rozloučili a symbolicky zakončili tábor úterním countrybálem.
Mrzí nás, že náš tábor skončil tímto způsobem, ale nebylo
špatné vidět, že zvládneme i krizovou situaci a můžeme se na sebe
spolehnout
i v horších
časech. Tímto bychom
rádi
poděkovali
i dobrovolníkům
nejen
z ostatních běhů, kteří
nám přijeli pomoct stejně
jako
skupina
ze
Sázavafestu :-).
3. běh 2010

Víkendovka v Říčkách
Tak jsme se konečně dočkali. Jarní deštivé počasí nám odložilo výlet do
Orlických hor na 17. – 19. září 2010.
Vyrážíme v počtu 17 – plni očekávání.
Krajina v předhůří nás vítá zvláštním podvečerním světlem. Při západu
sluníčka začíná naše cesta za DASMAREDEM. Nejprve připlouváme na lodi do
přístavu. Tady, ve středověké krčmě, hodujeme. Při placení však zjišťujeme, že
peněz je málo a tak nezbývá, než se nechat rytíři naverbovat do královnina vojska.
Následuje mnoho rytířských zkoušek, pak setkání s královnou. Tady jsme pasováni
na rytíře a obdržíme rytířskou zbroj. Služba je nelehká. Během soboty nás čeká
cesta za dasmaredem a audience u královny. Všichni jsme rozčarováni nad mocí
kouzelného kamene. Královna v momentě, kdy drží mocný dasmared ve svých
rukách, své rytíře nepotřebuje. Jsme uvrženi do vězení, kde je s námi jen naše
mysl… A jako v pohádce se zjeví drak. Nevíme sice jak vypadá, protože jsme všichni
slepí, ale let nad horami, za zvuku jeho křídel, je velkolepý a hlavně nás přenáší do
dračí sluje, mimo dosah královny…
Stále jsme však někým žádáni o pomoc. Královna škodí, kde se dá. Nejvíce
zabrat nám asi dává stavba kamenných protipovodňových hrází. A noční pochod
slepých, němých, slabých i bezrukých obohacený o zážitek na propadlé lávce,
překvapuje i samotné pořadatele.
Stejně jako na Kupsáku i tady vše vrcholí působivou noční hrou a spojením sil.
Nedělní okruh kolem Říček na kopec s menhiry, zničení mocného kamene. To
už je konec víkendu plného zážitků a inspirace.

Díky všem, kteří vytvořili pohodovou atmosféru za Stromáky i Kklubáky!!!
Jana

Tábory 2010

