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Tábor na dohled 

Taky se tak těšíš na tábor? Celý rok jsme prožívali při schůzkách v klubovně, 
okolo ní a na výpravách, ale teď se již opravdu přiblížil letní čas a nás 
čeká úžasné čtrnáctidenní dobrodružství. Tábor. Kouzelné slovo, plné 
rozechvění a očekávání, co nás zase čeká. Táborová hra, koupání, ohýnky 
v týpí, měsíční noci… ale taky noční hlídky, chození pro vodu, řezání dřeva, 
služby v kuchyni. Všechno tohle dohromady a ještě mnohem víc prožijeme hned, 

jak skončí škola - odjezd na tábor je již v sobotu 29.6.! Každý správný táborník si ale už 
teď prochází všechno svoje táborové vybavení a doplňuje si, co mu chybí, aby to pak 
nesháněl na poslední chvíli nebo aby mu dokonce něco na táboře nechybělo.  
V květnu jsme si také užili jarní výpravu do lesů na Vysočině, kde jsme pátrali po 
lesních jezírcích. Krásné počasí v krásné přírodě. Našli jsme mnoho jezírek skrytých 
v lesích nedaleko rybníka jménem Řeka, navštívili jsme tábořiště 3. oddílu v roce 1969 
pod hrází rybníka Doubravník (bohužel je nyní tato krásná louka pro táboření příliš 
vlhká) a putovali jsme po proudu řeky Doubravy mezi lesy, roklinami a skalami. 
 

Oddílová schůzka 3.5. 
Tento pátek byla schůzka delší, až do 19 hodin. Skoro celou dobu pršelo, a tak jsme hráli 
různé hry v klubovně. Jako třeba - stoupli jsme si do kruhu, každý si vymyslel svůj 
znak, jeden si stoupl dovnitř a někdo z kruhu udělal dvakrát za sebou svůj znak, potom 
řekl jméno kamaráda, který měl udělat to samé, aniž by ho stihl ten v kruhu chytit. 
Taky jsme se učili zacházet s mapou a buzolou a podle toho, jak jsme to udělali, jsme 
dostávali body. Kdo měl na konci soutěže s mapou nejvíc bodů, ten vyhrál. Když přestalo 
pršet, šli jsme ven na hřiště a hráli jsme Revoluci. Po návratu do klubovny jsme hledali 
co nejvíc poschovávaných papírků, a ty jsme pak dávali k sobě do dvojic, vždycky rok a 
významnou událost skautské historie. A nakonec jsme dostali nějaké úkoly z těch 
papírků, třeba kde se konal první skautský tábor, na vyřešení domů. 
              Šimon 
 

Výprava za lesními jezírky 17.-19.5. 
Sraz jsme měli na hlavním vlakovém nádraží v 16.40. Jeli jsme 
vlakem do Havlíčkova Brodu, kde jsme přestoupili na další vlak a 
jeli jsme do Ždírce nad Doubravou. Tam jsme vystoupili. Šli jsme k 
chatce, která byla u rybníka, který se jmenuje Řeka. Spali jsme na 
postelích. V 8 hodin byl budíček, nasnídali jsme se, ke snídani jsme 
měli chleba s máslem a džemem, pak jsme se sbalili a vydali jsme se 
hledat jezírka. Šli jsme cca 1 km, tam jsme chvilku odpočívali a 
potom jsme se vydali dál. Za celé hledání jsme našli 6 jezírek. U 

velkého jezírka jsme hráli hru na těžbu surovin. Potom jsme šli zpět do chaty podél řeky 
Doubravy. Za celou cestu hledání jsme ušli 8 km. Při zpáteční cestě na chatu jsme viděli 
divoká prasata a selátka. Když jsme dorazili na chatu, uvařili jsme si večeři, ke které 
jsme měli buřty s těstovinami. Byla to mňamka. Než byla večeře, tak jsme si každý plnil 
stezku. Třetí den ráno jsme si balili věci. Po sbalení jsme hráli hru.  První úkol byl, 
že hráč měl zavázané oči a měl jít podle provázku. Druhý úkol: museli jsme podlézt pod 
provázky, kterých jsme se nesměli dotknout.  Třetí úkol: hodit třemi šiškami do stromu 



(museli jsme se trefit). Čtvrtý úkol: běhat se zadrženým dechem dokola a uběhnout co 
nejvíce koleček. Mech nám měřil v běhu čas. Když jsme dohráli hru tak jsme se šli fotit. 
Po focení jsme se vydali k vlaku, kterým jsme jeli zpět domů. Výprava byla bezva, hrozně 
se nám líbila! 
              Blesk 
 

Vlčácká schůzka 31.5. 
Na poslední květnové schůzce jsme se bavili o jídle a hráli jsme hodně her okolo jídla. 
Probrali jsme papírky s úkoly z minulé schůzky - kolik stojí která potravina. Pak jsme 
dostali vždy 2 fotografie a měli jsme na nich najít rozdíly. Potom jsme dostali 
fotografie rodin z celého světa a jejich jídla na celý týden a přiřazovali jsme k nim 
popisky a země. Taky jsme hráli přetahovanou s provazem, tu vyhráli Lišáci. Já s Loudou 
jsme uklízeli po schůzce. 
              Šimon 
 

Výsledky květnového bodování  
Vítězem v květnovém bodování se u vlčat s přehledem stal Šimon, když získal 238 
bodů. O druhé a třetí místo se dělí Kryštof a Kubík (193 b.). Při porovnávání 
bodování družin je nyní potřeba brát ohled na nestejný počet vlčat v šestkách. 
Už v dubnu bohužel náš oddíl opustil Ondra Závodský a tak se šestky nyní 
poměřují průměrným počtem bodů. V dubnu získali Lišáci průměrně 152 bodů, 

kdežto Netopýři pouze 134 bodů. Celkově tak Lišáci Netopýrům průměrně utekli o 23 bodů. 
Což se ještě možná v červnu dá dohnat, když se Netopýři budou opravdu snažit, všichni 
splní speciální bodovací úkoly a budou (ale všichni!) pilně plnit stezku. Za její plnění 
se dá získat opravdu hodně bodů. V květnu se mi opravdu líbilo, jak jste si plnili 
stezku, nejpilnější byli Šimon, Kuba a Louda, kteří si splnili sedm bodů. Ale i tak jsou 
mezi vámi takoví, kteří si stezku neplníte a tak kazíte průměr své šestce. Lenoši, 
vzbuďte se a umiňte si, že v červnu to napravíte a alespoň několik bodů si splníte. 
U skautů zvítězil Honzík se 70 body, průběžně vede Kryštof, který má celkem 1048 bodů.  
 

Bodovací úkoly na červen 
V květnu jsme se zaměřili na Morseovku a byl jsem potěšen, že zašifrovanou zprávu bez 
pomoci tabulky splnili alespoň dvě vlčata - Martínek a Šimon. Umí! A s pomocí tabulky 
si alespoň deset bodů připsal Kryštof. A vy ostatní? Vám se nechtělo? Tak je tady 
možnost napravit to v červnu, morseovkový bodovací úkol zůstává - kdo vyluští zprávu 
bez pomoci tabulky, získá 30 bodů, kdo se spolehne na nápovědu, ten alespoň 10 bodů za 
snahu. A druhý červnový úkol je také jednoduchý - získej 20 bodů za to, že ukážeš, že ve 
tvé KPZ nic nechybí. Prohlédni si svou KPZ a doplň si chybějící drobnosti, na táboře se 
ti to může hodit! 
 

Naše červnové akce 
V červnu nás čeká výprava společně s rodiči (14.-16.6.), kdy vyrazíme 
na skutečný vandr a všechno potřebné si poneseme na zádech. Podíváme 
se na louku u Boudičky a druhou noc budeme spát kousek od Kácova 
v údolí Losinského potoka. Bude to příležitost ukázat rodičům, jak 
probíhají naše skautské výpravy, jaké hrajeme hry, co všechno děláme 
a taky, co jste se všechno za minulý rok naučili. Všechny rodiče 

opravdu zveme - pojeďte s námi a zažijte, co je to skauting a proč vaše dítě tak rádo do 
oddílu chodí. 
V červnu také kromě oddílovky budou dvě běžné schůzky, které částečně věnujeme 
přípravě na tábor. Skauti budou pokračovat v práci na bidlech na týpí. 
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