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Předjaří 

Tak už tu nějaký čas máme jaro, ani jsme si tu zimu nestačili pořádně užít. 
Tedy kromě drsňácké výpravy na Poledník, jak si přečtete dále. No a teď už je 
málem léto. Pokud to takhle půjde dál, tak až budeme mít tábor, bude podzim… 
Doufám, že ne a že si ten letošní tábor u řeky Doubravy opět užijeme. Ano, 
letos budeme tábořit přímo na břehu řeky, dokonce na soutoku s dalším 
potokem. Pojedeme totiž na úpatí Železných hor, nedaleko Třemošnice. Uvidíme, 
jak se s řekou vypořádáme… snad se ona nevypořádá s námi a nebude chtít 
vyšplouchnout na louku. Určitě se tedy podívej na mapu, kde jsou Mladotice, 

a začni se na tábor těšit. Nováčkům připomínám, že pokud s námi chtějí jet, musí mít do 
tábora splněnou nováčkovskou zkoušku! A ostatní musí podstatně zapracovat na stezkách, 
každý by měl odteď do začátku tábora splnit alespoň dvacet bodů, tedy 6-7 bodů měsíčně. 
Tak se začni snažit už dnes, ať ti táborové dobrodružství neunikne… 
Březen jsme zahájili výpravou a další výprava bude až na Velikonoce koncem dubna – 
středisková výprava do Mentaurova. To zní jako velká pauza, ale… už první dubnovou 
schůzku (4.4.) bude uzlařská regata, tedy vázání čtyř nebo šesti daných uzlů na čas. Už je 
všechny umíš? A bez chyby? Tak ukaž, a každý uzel napoprvé, bez chyb a samozřejmě co 
nejrychleji! Bude už konečně jednou uzlařský mistr z Trojky? Třeba ty? A v sobotu 19.4. 
budou okresní vlčácké závody. Jsem zvědavý, jak tentokrát dopadneme. Doufám, že budeš 
také soutěžit. 
Tak ať nám to jaro dlouho vydrží a nezmění se tak hned v časné léto. A oddíl ať se nám 
probudí k činnosti. Ale to záleží především na tobě… 
 
 

Výprava Klubu Drsňáků na Poledník 
V pátek 14.2. jsme se sešli na hlavním vlakovém 
nádraží. Čekali jsme na vlak (Blesk, Martínek, Adámek, 
Honzík, Kryštof a Tomáš), kterým jsme odjeli v 14.59 směr 
Kolín. Jen jsme se rozloučili s rodiči, začala naše 

pořádná drsňácká výprava, na kterou jsme se všichni moooc těšili.  
Jeli jsme přes Kolín, Mladou Boleslav, Turnov, Liberec ( Ve všech těchto městech jsme 
přesedali), naše konečná byla v Oldřichov v Hájích. Cesta nám trvala 3 hod a 50 min. 
Když jsme vystoupili, byla už tma a tím nám začala pravá drsňácká výprava, vydali jsme 
se směr chata Poledník. Cesta vedla jen do kopce a šli jsme asi 5 km. Na cestě do chaty 
jsme zjistili, že jsme špatně odbočili, tak jsme se museli kousek vrátit. Když jsme 
dorazili na chatu, tak jsme čekali na další členy výpravy (Urbi a Kóňa), šli jsme spát 
kolem 0.30 hod. Ráno jsme si udělali snídali, ke které jsme měli báječné topinky. Po 
snídani jsme vyrazili na Ořešník (šli jsme kolem vojenského bunkru) kam jsme nedošli, 
protože Bleska, Adámka a Martínka začala bolet párátka :-D (nohy), na cestě jsme si dali 
oběd. Pomalu jsme se vrátili a šli jsme na Ptačí kupy, které měří 1013m. Došel tam Blesk, 
Tomáš, Honzík, Adámek a Kryštof, ostatní šli na špatnou horu. Když jsme slezli, hledali 
jsme zbytek členů a našli jsme je až na cestě. Když jsme je našli, vrátili jsme se na 
chatu. Po návratu na chatu jsme měli sněhovou bitku, po bitce jsme měli večeři, ke které 
bylo rizoto. Večer jsme hráli hru s kostkama. Po hře s kostkama jsme hráli ještě jednu 
hru s obrázkama (museli jsme se dívat asi 1 min na obrázek zapamatovat si ho a na 
určené otázky jsme měli dobře odpovědět) po této hře jsme šli spát. Ráno jsme si udělali 



snídani (chléb s máslem a marmeládou). Po snídani někteří z nás dělali dřevo, jiní 
připravovali oběd. Když to bylo hotové, šli jsme na procházku kolem chaty. Po návratu 
na chatu jsme obědvali. Po obědě jsme šli na vlak. Pod kopcem jsme se rozloučili s 
Honzíkem, Kryštofem, Urbim a Kóňou (ti odjeli autem), my ostatní jsme pokračovali na 
vlak. Po příjezdu do Kutné Hory na nás čekali netrpěliví rodiče. Tato výprava byla 
opravdu jen pro drsňáky. 
              Blesk 
 

Schůzka s přespáním 28.2. 
V pátek jsme měli normální schůzku a šli jsme na procházku do Sklenářova 
dolíku. Sbírali jsme červené a modré papírky a museli jsme z nich vyluštit 
hádanku. Netopýři (Ondra, Martin, Kuba, Matěj, Adam, Kryštof) ji vyluštili jako 
první. Měli jsme zuzlovat dohromady všechny uzlovačky, a pak jsme se učili 

zorientovat mapu. Vrátili jsme se do klubovny a uvařili si polévku. Pak jsme šli spát a 
ráno na výpravu. 
              Kuba 
 

Výprava 1.3. 
V sobotu ráno po snídani, když jsme si dali chleba s paštikou, jsme šli na 
výpravu s Gerlachem a Dalimem. Cíl naší výpravy byly Hořany. Po cestě jsme se 
zastavili na oběd, opekli jsme si buřty. Na poli jsme hráli vybíjenou. Po cestě 
zpátky jsme hráli vyvolávanou. Když jsme se vrátili do klubovny, najedli jsme 
se a pak vyráběli dýmovnice. Než jsme se nadáli, bylo 5 hodin a přijeli si pro 

nás rodiče. Bylo to super. 
              Onďas 
 

Výsledky únorového bodování 
V únorovém bodování zvítězil Adámek s rovnými 200 body, na druhém místě 
byl Jára se 152b. a třetí Blesk (145b). Adámek zvítězil především díky 
plnění stezky (splnil si v únoru osm bodů!) a také splnění úkolu měsíce. 
Nu, uvidíme, kdo se bude nejvíce snažit v březnu. Lišáci tentokrát 
porazili Netopýry. Ale o pouhých 5 bodů na člena! Stačilo tedy, aby si 
každý z Netopýrů splnil o jeden bod do stezky víc, a mohli vyhrát. 

Družiny jsou tedy velmi vyrovnané. 
 

Bodovací úkoly na březen 
V únoru jste měli za úkol předvést, že umíte všech šest 
základních uzlů. Těší mě, že úkol splnilo pět z vás. Ale co těch 
zbývajících deset? Dobře, někteří jsou nováčci, ale ostatní? Ti 
mají možnost získat 20b za šest uzlů i v březnu! Speciálním 

úkolem měsíce března je ale nakreslit znak své družiny - pastelkami, vodovkami či 
jinak. Obrázek nakresli doma a přines nejpozději na schůzku 28.3. 

 
Naše březnové akce 

V březnu už nás nic zvláštního nečeká. Březnovou výpravu do okolí Kutné Hory 
jsme měli už první den měsíce vran. Kromě oddílovky nás čekají už jen dvě 
schůzky. V pátek 14.3. schůzka není, protože máte jarní prázdniny. Místo první 
oddílovky v dubnu (4.4.) se uskuteční středisková uzlařská regata, tedy soutěž o 

nejrychlejšího uzlaře ze všech oddílů. Soutěží se samozřejmě v různých kategoriích podle 
věku.  
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