
 

 

    Ve dnech 5 .  -  1 1 .  července 2015 se v  Zárub ic ích  uskutečn í  čt rnáctý 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEDĚLE V ÍTEJTE V ARMÁDĚ  
5.7.2015 ZAHÁJENÍ  

- Od 15:00 svoz účastníků vozem po Zárubicích–děti/zájemci v civilu s balíkem svého 

vojenského oblečení a ešusem 

- Po příjezdu do kasína – (dvůr KD): Stříhání, společná sprcha (případné problémy se 

stydlivostí především děvčat budou řešeny na místě), vystrojení, odeslání civilu, podpis 

vojenské knížky. 

- Následně – pořadová, nácvik na přísahu. 

- Od cca 17:00 (plovoucí čas) – Slavnostní přísaha za účasti vrchního velení Zárubické 

bláznivé armády 

 STOPOVAČKA – start čtyřdenního hledání juniorů, po okolí.      

 

PONDĚLÍ ROZCVIČKA 

6.7.2015 ZELENÁ KULIČKIÁDA – Kuličkiáda ve vojenském provedení, tentokrát na hřišti.  

 PŘEŽITÍ – noční zkouška odvahy. 

Skupiny budou za tmy rozvezeny po okolí – soutěž o dřívější návrat.   

 

ÚTERÝ VŠEVOJSKOVÉ ZKOUŠKY 
7.7.2015 ARMÁDNÍ  KVÍZ – zkouška dovedností a vědomostí na vojenské téma, 15 hod., u rybníka. 

DOVOLENKA – volná zábava na pláži rybníka do pozdních nočních hodin . Buřtguláš do ešusu. 

 

STŘEDA CYKLOHLÍDKA 
8.7.2015 CYKLOVÝLET – Změna!!! Jede se na Březovou., 10:00, u army. Pokud nevyjde základna, 

pokusíme se najít tématicky podobný cíl v okolí. Tentokrát všichni společně. 
 

ČTVRTEK KULKA KAM SE PODÍVÁŠ 
9.7.2015 STOPOVAČKA – konec akce neznámo kde v okolí. 

ARMÁDNÍ PETANQUE–letos bez omezení věku, různé kategorie vyhlašované samostatně. Jejich 

vítězové si to následně od 18:00 do 18:30 rozdají o vítězství absolutní. 
 

PÁTEK TĚŽKO NA CVIČIŠTI… 
10.7.2015 TURNAJ – Dětské sport. odpoledne letos víc tématicky zaměřené a v režii Zárubic. 

ŠTAFETA – Zárubice X Jihlava – tradiční souboj v netradičních disciplínách. Bez komentáře 

 

SOBOTA BITVA 

11.7.2015 BRANCI – závod prťat do 10ti let na kolových vozidlech. 10:00 náves – jako vždy 

VOJENSKÝ TRIATLON – maskáčové plavky důrazně doporučeny 

CIVIL - ve 20:00 za doprovodu skupiny ŠUSŤÁCI.  
 

Na hřišti bude letos místo týpí vojenský stan k  volnému použití/přespání 

POŽADAVKY NA ÚČASTNÍKY: 

Vlastní vojenské/zelené oblečení 

Ešus 

Odvahu 

Jakákoli vojenská výbava – trenýrkami počínaje, tankem konče je vítána. 


