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Nejkrásnější část roku 
Jaro už tu máme dlouho, ale teprve teď je to se vším všudy. Rozkvétají 
stromy, objevují se na nich listy a ptáci naplno zpívají. Možná, že někdo 
z vás už některé podle hlasu pozná, když jsme se to loni trochu učili. A 
také rozkvetly pampelišky a louky začínají vypadat příjemně. To vše nás 
láká k výpravám a těšíme se na tábor. A je potřeba se začít připravovat, 
zkontrolovat stany týpí a další táborové vybavení. Vůdcové a rádcové už 
přemýšlejí o programu a táborové hře. A skauti a vlčata by se měli pořádně 
vrhnout na plnění úkolů ve stezkách. Protože tomu, kdo během jara nesplní 

většinu bodů ze stezky, se může stát, že ho na tábor nevezmeme. A obzvlášť to platí pro 
nováčky. Bez splněné nováčkovské zkoušky vás na tábor nemůžeme vzít. Ale nebojte se, 
vůdcové i rádcové vám s plněním rádi pomůžou a podpoří vás v tom. Jen musíte chtít a 
projevit vlastní zájem. 
Do tábora nás ale čeká ještě mnoho akcí a nejméně tři výpravy, při kterých se vydáme do 
různých částí naší země. Přeju vám hodně jarního nadšení a té touhy, která vás při 
pohledu na dálky na obzoru nutí sbalit si a vyrazit na cesty do lesů a skal. A nebude to 
dlouho trvat a vyrazíme do kraje starých sopek a nádherných výhledů, do Českého 
středohoří. Doufám, že taky pojedeš s námi. 
 
 
 

Do podzemí… 
Proběhla speciální akce pro ty, kteří měli potvrdit, že jsou nejzkušenější 
z vlčat. V tajemném datu 4.4. LP 2014, už v hodně pozdním večeru, dostali 
Drsňáci v klubovně zprávu, že mají chytit vlak směr Zbraslavice. 
Překonali svůj strach a obavy a vydali se za tmy a deště za neznámým 
cílem. Až v rozjetém vlaku, který je rychle odvážel od bezpečného města, 
se dozvěděli, za čím jdou. Měli nalézt poslední otevřenou štolu středověké 
těžby a dostat se do podzemí. Vystoupili na správném místě. Šli ostrou 

roklí k potoku, tmou po jeho břehu, a u tří mohyl opravdu našli, co hledali. Byl tam 
otvor, který byl úzký jen tak, že jím prolezl hubený člověk… Neptejte se jich, co bylo 
dál. Stejně vám to neřeknou a nechají si to tajemství pro sebe.  
              Koj 
 
 

Výsledky březnového bodování 
Vítězem v březnovém bodování se stal Kuba se 111 body. Druhý byl Louda (92 b.) a 
třetí Blesk (91 b.). V družinovém bodování zvítězili Lišáci - získali průměrně 66 
bodů, Netopýři „pouze“ 58. Opět, jako i v jiných měsících rozhodl váš zájem o 
plnění stezek a o oddílové měsíční úkoly. Každý má co zlepšovat a učit se a 
stezka ho k tomu vede. A pokud máš zájem, posouváš se na své skautské a vlčácké 

cestě velkými kroky.  
 



 

Bodovací úkoly na duben 
Bodovacím úkolem na březen bylo nakreslit nebo jinak vyrobit symbol 
vaší družiny, tedy Lišáka nebo Netopýra. Těšili jsme se na vaše díla, 
ale nikdo jste nic nedonesl. Tedy kromě Kuby! Ten přinesl krásného 
Netopýra - můžete si ho prohlédnout v jejich klubovně na nástěnce. 
Ale i vy ostatní máte šanci - pokud do konce měsíce (tedy do poslední 
schůzky, která bude 25. dubna), nakreslíte nebo jinak vytvoříte vaše 
družinové zvíře, máte šanci získat body! 
Skutečným úkolem na měsíc duben je ale předvést, že se vyznáte 

v mapách a orientaci. Doba velkých výprav se blíží, a tak je potřeba zkrotit mapy. 
Předveď tedy, že umíš mapu s pomocí buzoly zorientovat a ukázat na ní světové strany. 
Také po tobě chceme, abys ukázal objekty (např. vesnice, kopce) v zadané vzdálenosti a 
směru od Kutné Hory. Také musíš podle buzoly ukázat světové strany v přírodě nebo před 
klubovnou. Tak se těším, že většina z vás přijde a ukáže, že s mapou nemá žádný problém. 
 
 

Závody vlčat a světlušek 
V sobotu 12.4. vyráží nejschopnější a nejstarší z vlčat na okresní 
Závody vlčat a světlušek do Sudějova u Uhlířských Janovic. Budou 
soutěžit v první pomoci, manuální a fyzické zručnosti, logickém 
myšlení, ve schopnostech řešit krizové situace a ve schopnostech 
komunikovat, v kuchařských dovednostech, orientaci a pobytu 

v přírodě a také ve vztahu k vlasti a skautingu. Náš oddíl budou reprezentovat 
Martínek, Blesk, Adámek, Jára, Ondra N., Kuba a Sova. Držíme jim palce, ať se snaží a 
vybojují nějaké pěkné umístění. Kluci, máte na to! Ukažte, co jste se za ta léta v oddíle 
naučili… 
 
 

Naše dubnové akce 
V rámci první dubnové oddílovky (tedy 4.4.) proběhla středisková 
uzlařská regata, tedy závody ve vázání čtyř (pro vlčata) nebo šesti (pro 
skauty) základních uzlů na čas. Protože jsme uzly pilně trénovali celou 
zimu a jaro, máme mezi třemi nejrychlejšími vlčaty a světluškami hned 
dva zástupce - Adámka a Bleska. Gratulujeme! Více informací o regatě se 
dozvíte v příštím Féfu. 

O Velikonocích (od čtvrtka 17.4. do neděle 20.4.) nás čeká velká výprava, také někdy 
nazývaná „jarní tábor“. Spolu s pátým a sedmým oddílem jedeme na skautskou základnu 
Mentaurov nedaleko Litoměřic v Českém středohoří. Pozvánku jste už dostali a těšíme se i 
na tvoji účast na této velkolepé akci. Program již tradičně chystá Majda & spol., 
tentokrát to bude trošku úlet. Každopádně nás čekají výlety (a to i na tajemná a hluboká 
místa) a spousta programu venku i vevnitř. 
 
 

Skautský příměstský tábor 
Naše středisko se rozhodlo, že bude v létě o prázdninách pořádat příměstské tábory se 
skautským programem. Tábor by se konal od pondělí do pátku cca od 8 do 16h. Možná bude 
i několik běhů. Program pro děti by připravovali vůdcové a rádci z řad kutnohorských 
skautů a skautek. Protože bychom rádi znali názor a případný zájem vás, rodičů, prosíme 
o vyplnění krátkého dotazníku na adrese http://bit.ly/1qn1iRV 
Děkujeme… 
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