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Zimní spánek  
Ač to říkám nerad a přestože letos ani není pořádná zima, náš oddíl tak 
trošku spí zimním spánkem. V lednu byly pouze dvě schůzky a řada z vás na 
nich chyběla. Chválím ale ty, kteří se omluvili. Měli jsme jet i na 
výpravu (tradičně na Žabku), ale i z toho sešlo, protože zbyli pouze dva 
stateční zájemci. Ostatní jste se buď omluvili anebo onemocněli. Inu, stává 
se to. I mě to mrzelo a musel jsem už sbalený batoh opět vybalovat. Ale 
nebylo všechno jen špatné a mrzuté. Hned začátkem ledna jsme se spolu 
s dalšími oddíly účastnili Tříkrálové sbírky a vykonali tak dobrý skutek, 
protože vybrané peníze poslouží potřebným. Díky všem, kteří jste se mohli 

účastnit a přispěli tak na dobrou věc. Také jsem byl moc rád, že si někteří z vás v lednu 
splnili několik bodů do stezky. A že tedy osobně zimním spánkem nespíte. Vy z vás, kdo 
jste nic nestihli, si umiňte, že v dalším měsíci si splníte ne jeden, ale třeba hned 
několik bodů do stezky! Už se na to spolu s rádci těšíme. 
Jedna výprava sice byla zrušena, ale spousta dalších oddílových a střediskových akcí 
máme před sebou. O tom si přečtěte dále. 
 
 
 
 
Tříkrálová sbírka 4.1. 

V sobotu ráno na devátou jsme se začali scházet u kostela svatého 
Jakuba. V kostele nám požehnali, abychom dlouho vydrželi a nevzdávali 
koledování. Potom jsme si rozebrali předem rozdělené kasičky a křídy. 
Pak jsme se rozešli každý tam, kde měl koledovat. Od nás z 3 oddílu 
chodili: Adam, Kubík, Honzík a Divoch. Adam, Kubík a Divoch chodili 
jako jedna skupina s Dalimem. Honzík chodil se Zakem a s nějakým jiným 

skautem. Kasičky se vracely do 2 hodiny odpoledne. Za odměnu jsme dostali teplý oběd. V 
Kutné Hoře a Malíně bylo vybráno pro Oblastní charitu 100 785 Kč. 
              Divoch 
 
 

 
 

Výsledky lednového bodování 
V lednu o výsledcích bodování rozhodlo především plnění stezky. 
Ten, kdo si splnil alespoň dva body, se tak už mohl stát vítězem. 
A to se také stalo a v lednu máme ne jednoho, ale hned dva vítěze 
- Kubu a Loudu. Oba získali shodně 61 bodů. Vidíte, že se snaha 
vyplatí a jsem zvědavý, kolik bodů do stezky rozhodne o vítězi 
v únoru.  

V mezidružinovém bodování tentokrát Netopýři převálcovali Lišáky. Netopýři měli 
průměrně 41b, kdežto Lišáci pouze 29b. Celoroční bodování však zdaleka není u konce, 
jsme teprve v polovině. Zvítězí ten, komu skautská činnost nebude lhostejná, bude se 
snažit a bude se účastnit výprav a schůzek. To dá přece rozum. 



 

Bodovací úkoly na únor 
Dvacet bodů do bodování může v únoru jednoduše získat ten, kdo předvede, že 
umí bezchybně uvázat všech šest uzlů (plochou neboli ambulanční spojku, 
škotovou spojku neboli škoťák, rybářskou spojku, lodní smyčku, zkracovačku 
a dračí smyčku). Nováčci dostanou body za to, když uvážou uzly alespoň 
čtyři. Je to jednoduché? Tak si hned na další schůzce přijď pro body! Pokud 
uzly neumíš, popros kamaráda z družiny, ať tě je doučí. Udělá tak dobrý 

skutek a navíc dopomůže své družině k dalším bodům. Těším se na to, že jednou budou uzly 
umět v oddíle všichni. Uzlařská regata (tedy střediskové závody v uzlování) se blíží 
(bude začátkem dubna), tak trénujte a učte se, ať si jako oddíl neuřízneme ostudu a když 
už nebudeme první, tak ať nejsme aspoň poslední. 

 
Naše únorové akce 

V únoru se uskuteční čtyři schůzky, na kterých budeme mimo jiné 
trénovat uzlování a také si povídat o praktickém používání 
jednotlivých uzlů. Poslední schůzka (28.2.) bude s přespáním do 

soboty, bude tedy více možností například k plnění stezek, zahrání si více her, povídání 
a čtení. A taky se už těším, jakou si uvaříme společnou večeři v naší nové kuchyňce. Ale 
přespáním to končit nebude - hned po společné snídani vyrazíme na jednodenní výpravu. 
Nechte se překvapit, kam nás tentokrát rádcové zavedou. Ale určitě to bude stát za to!  
Speciální akce se chystá pro oddílový Klub drsňáků nebo nejstarší členy oddílu. Vydají 
se spolu se mnou, Urbim a Kóňou na hřeben Jizerských hor, na chatu na Poledníku. Chata 
je ukryta v hlubokých bukových lesích, mezi skalami několik kilometrů od nejbližší 
vesnice. Protože není jednoduché se tam dostat, je tato akce určena pouze pro Drsňáky. 
Mají se na co těšit. Ale ostatním slibuji, že až povyrostou a unesou batoh s veškerým 
vybavením alespoň pět kilometrů do kopce (samozřejmě že bez jediného heknutí), podívají 
se na Poledník taky. 

 
Rozpis akcí do prázdnin 
Každý měsíc nás čeká (kromě běžných schůzek) jedna více- nebo alespoň jednodenní 
výprava. Tento rozpis akcí je sice předběžný, nicméně budeme se ho snažit co nejvíce 
dodržet. Proto si už teď tyto termíny rezervujte a pokud možno si nic jiného neplánujte. 
Prosím rodiče, aby si, pokud to samozřejmě jde, naplánovali rodinné a jiné akce na 
odlišné víkendy a umožnili tak svým synkům účast na oddílových akcích! Díky… 
A jsem zvědavý, zda se někdo z vás zúčastní všech výprav! 
 
 
únor  14.-16.2. Poledník v Jizerských horách (jen Drsňáci) 
  28.2.-1.3. přespání v klubovně (Pá-So) + jednodenní výprava (So) 
březen 14.3.  schůzka se nekoná (jarní prázdniny) 
duben  4.4.  Uzlařská regata v klubovně (Pá) 
  12.4.  vlčácké závody (Uhlířské Janovice) (So) 
  17.-20.4. Velikonoce v Mentaurově (Čt-Ne) 
květen 9.5.  V Kutné Hoře to straší/žije (bojovka ve městě) 
  23.-25.5. brigáda na Boudičce (jen Drsňáci) 
  30.5.-1.6. výprava do lesů a skal 
červen 13.-15.6. vandr s rodiči (Doubrava) 
červenec 28.6.-12.7. TÁBOR (Mladotice u Ronova) 
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