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Zimní spánek… 
Tak trošku to vypadá, jako kdyby náš oddíl spal zimním spánkem. V únoru 
byly nakonec pouze dvě schůzky a výpravu jsme taky museli zrušit, 
protože když vůdce onemocní a nemá ho kdo nahradit, tak to prostě jinak 
nejde… Také skauti zrušili svoji plánovanou výpravu do Technického 
muzea. Ale určitě si to vynahradíme na jaře, tedy už v nadcházejícím 

měsíci. Doufám, že spolu s jarem se probudí a oživí i činnost celého oddílu. Tedy žádná 
jarní únava, ale bohatá skautská činnost a hlavně nadšení! Bez nadšení nejde nic, ale 
věřím, že nám nadšení nechybí a že se s nadcházejícím jarem, zpívajícími ptáky a rašícími 
rostlinkami bude jenom umocňovat… 
Rodičům a roverům připomínám, že v pátek 15.3. se od 20h v Lorci uskuteční již 
2. skautský ples. Přijďte si spolu se svými přáteli zatancovat a pobavit se skauty. Stejně 
jako loni se můžete těšit i na doprovodný program, tombolu a příjemnou atmosféru. A my 
se těšíme na vás… 
 
 

Na stopě Jednorožce! 
Se skauty jsme se poprvé zabývali historií. Ne tou dobou, z níž jsou již 
všichni bezpečně mrtví a lze na ní s úspěchem aplikovat teorii 
nezapamatovatelnosti historických dat, ale nedávnem, které na které si 
občas někdo přeživší ještě vzpomene a vykládá ho svým úhlem pohledu. 
Protože pohledy jsou různé, ale všechny se řídí heslem „pro to dobré na to 
špatné zapomínám“, poznávali jsme to špatné, co se přihodilo panu Luboši 
Jednorožci. Ten byl mimo jiné skautem a ve stručnosti se většinu svého 
života zabýval z lidské přirozenosti oprávněnými, ale dlouhodobými pobyty 

ve vězení oceňovanými pokusy o opuštění své československé socialistické vlasti, která 
nenaplňovala jeho představy o místě pro svobodný život. Krátké zamyšlení skautů, o 
jakou svobodu mu vlastně šlo, odhalilo, že asi osobní; ale také ukázalo, že bez větší 
osobní zkušenosti skautů je svoboda tak trochu prázdný pojem. Tak jsme aspoň dále četli 
a dozvěděli se mimo jiné, že skautské znalosti se i mohou hodit. Praktická situace ze 
života: když při útěku z vězení lesem slyšíte štěkot psů, máte zrychlit, protože jsou vám 
v patách krvežízniví psí stopaři, anebo můžete vydechnout, protože je to jen bekání už 
zkrotlých bachařských bestií? Nebo to nejsou psi, kdo beká? Na to se ptejte vašeho 
skauta, stejně jako co se vlastně z příběhu dozvěděl. A pokud nevlastníte skauta, ale 
pouze vlče, tak se správnou odpověď a o celém příběhu můžete dozvědět z tohoto krátkého 
videa: http://www.youtube.com/watch?v=dovTaCwyrTQ. 
              Petr(k) 
 

Výsledky únorového bodování 
Vítězem v únorovém bodování se u vlčat stal opět Adámek, tentokrát se 112 body. 
Druhý byl Šimon a třetí Očko. Rozdíl mezi vítězem a dalšími v pořadí byl pouhý 
jeden splněný bod do stezky, tedy deset bodů! O vítězi tedy rozhoduje málo a 
vyhrává ten, kdo se neustále snaží. V únoru získali Netopýři tolik bodů (527), že 
v celoročním bodování těsně předstihli Lišáky. Nevedou však o mnoho a tak 

vyrovnaný a napínavý souboj mezi šestkami pokračuje i v březnu. Umiň si, že to budeš 



právě ty, kdo přineseš své šestce nejvíce bodů, ať už to bude pravidelnou docházkou, 
snahou ve hrách a soutěžích a nebo plněním úkolů a stezky! 
U skautů zvítězil opět Honzík s 38 body. Vyzývám i ostatní skauty - snažte se, ať vám 
příliš neuteče! Myslím však, že pravidelnou účastí a odvážným plněním stezky ho hravě 
doženete. Stačí přece jenom chtít… 
 
 

Bodovací úkoly na březen 
Bodovacím úkolem na únor bylo ukázat, že umíte všech šest základních 
(nováčkovských) uzlů. Přesto se to podařilo pouze třem vlčatům. Vy ostatní uzly 
neumíte nebo jste jenom líní přijít sami od sebe za rádcem a ukázat, že všech 
šest uzlů umíte? Tyto uzly by totiž měl umět opravdu každý skaut, aby se za sebe 
nemusel stydět a my za něho na uzlařských závodech. Střediskové uzlařské závody 

se blíží, budou už v pátek 5. dubna v rámci schůzky, tedy za měsíc! Proto vyhlašuji, že za 
bezchybné předvedení šesti uzlů můžete i v březnu získat dvacet bodů (pokud jste je 
nezískali už v únoru). Dalších dvacet mimořádných bodů můžete získat za to, když 
předvedete, že umíte zorientovat mapu, ukázat na ní světové strany a vyhledat objekty 
v zadané vzdálenosti od Kutné Hory. To platí pro vlčata. Skauti musí ještě předvést, že 
se orientují v azimutech a umí je určit jak na mapě, tak v terénu. To jsou zase docela 
lehké úkoly, ne? Těším se na vaše březnové hbité prsty a zkrocené mapy a buzoly! 
 

 
Naše březnové akce 

Tento měsíc nás čekají tři schůzky, jedna sobotní brigáda a velká 
Velikonoční středisková výprava do Krkonoš. Na schůzkách se budeme mimo 
jiné připravovat na střediskové uzlařské závody, které proběhnou na 
první schůzce v dubnu (5.4.).  
V sobotu 16.3. se celý oddíl (tedy vlčata i skauti) sejdeme k brigádě, při 
které budeme připravovat lesní pozemek rodiny Slavotínků k vysázení 
nového lesa a také budeme vysazovat malé sazenice stromků. Brigádu 
bereme mimo jiné jako výcvik v zacházení se sekyrou, rozdělávání ohně 
(budou se pálit staré větve) a seznámení se s tím, jak se sází les. Kromě 

toho si také touto brigádou vyděláme peníze na naši skautskou činnost. K brigádě se 
sejdeme v 8:30, místo srazu bude upřesněno. S sebou sekyrky a pracovní oblečení. Oběd 
(buřty a chleba) je zajištěn společně.  
O Velikonočních prázdninách vyráží naše středisko do Krkonoš na skautskou chatu Junák 
nedaleko Velké Úpy a Sněžky. Výprava bude od čtvrtka 28.3. do neděle 31.3. Veškeré 
podrobnosti se včas dozvíte pomocí speciální pozvánky. Ale už teď si můžete být jistí, že 
nás čeká opravdu nezapomenutelná akce s bohatým programem a překvapením, které 
připravuje opět Majda a spol. 
Úplně na konec upozorňuji, že 8.3. schůzka nebude, protože máte jarní prázdniny. K další 
oddílové schůzce se sejdeme až 12.4. (o týden dříve, 5.4., jsou střediskové uzlařské závody). 
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