
Vážená slečno,

jménem královské námořní společnosti Jejího Veličenstva si Vám dovolujeme oznámiti, že jste 
byla vrchní admiralitou královské flotily vybrána k účasti na námořní expedici „Závod o kolonie“ 
ve dnech 17. - 24. července, léta páně 2021, jež prestiž a bohatství naší zemi i každému námořní-
kovi přinese. Na Dálném východě, v hlubokých vodách Tichého oceánu, totiž dle nejnovějších 
informací našich zeměpisců leží ostrovy, na nichž se pravděpodobně nesmírné bohatství nachází. 
 
Tato informace se již však stala veřejným tajemstvím, a proto své expedice chystají i další dvě 
nepřátelské země. Čas nám běží, a právě proto potřebujeme jen ty nejlepší námořníky, mezi které jste 
byla zařazena i Vy, ctěná slečno! Vrchní admiralita královské flotily posoudila profily veškerých 
členů našeho lostva a pro Vaše výjimečné schopnosti a nadšení pro každé dobrodružství vybrala 
právě Vás.

Budeme proto velice potěšeni a zavázáni, pokud naši nabídku přijmete. V takovém případě  
prosím vyplňte přiložené listiny a doneste ji na vaši obvyklou námořní základnu. 

Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na společnou plavbu!

Vaše královská admiralita
Zuzana  Cullichova a  Anna Nowotna



Odpovědní listina – 1. část:
Přihláška na putovní tábor skautek

TERMÍN: 17. - 24. 7. 2021
MÍSTO: řeka Morava
CENA: cca 1500 Kč, informace k platbě ještě upřesníme
ORGANIZÁTOR:

Junák – Český skaut, Přístav VS Žlutá ponorka Třebíč, z. s.
4. oddíl VS Lekníny
Třebíč
IČ: 18127533

VŮDCE TÁBORA:  Zuzana Kulichová, kulichova.zuz@gmail.com, 725 191 186
 
ZÁSTUPCE: Anna Novotná, 1novotnaanna@seznam.cz, 774 244 210

ZDRAVOTNÍK: Martin Kulich

Případné dotazy směřujte prosím na AKH - Annu Novotnou.

Věc: Expedice Závod o kolonie

Datum:

Já____________________bytem______________________narozena
dne____________rodným číslem________________přijímám pozvání
na Expedici „Závod o kolonie“, která se bude ve jménu Jejího Veličenstva konat
ve dnech 17. - 24. 7. 2021.

Datum: _________ Můj podpis: _____________

Souhlas mého opatrovníka (zákonného zástupce), nebylo-li mi ještě 18 let

Já________________souhlasím, aby se moje dcera 
jménem_______________ zúčastnila námořní expedice „Závod o
kolonie“.

Kontakt v případě jakéhokoliv problému:________________

Datum: _________ Můj podpis: _____________



Odpovědní listina – 2. část

Jelikož potřebujeme, aby naše flotila byla opravdu sehraná a dokázala čelit všem výzvám, 
žádáme vás, abyste zde jmenovala další 1 – 3 schopné námořníky, které byste sama do králov-
ské expediční flotily osobně doporučila:
1.________________________
2.________________________
3.________________________

Ku prospěchu celé flotily Vás zároveň žádáme, abyste seřadila Vaše priority ohledně 
Vaší funkce na lodi. (Přiřate čísla od 1 do 6, 1 – chci nejvíc, 6 – chci nejmíň)

 velitel flotily
 navigátor
 zdravotník
 kuchař
 ohnivec
 bavič
 jiná funkce___________

Děkujeme za vyplnění odpovědní listiny!

Moři, slávě a bohatství AHOJ!

Vaše královská admiralita
Zuzana Cullichova a Anna Nowotna


