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Svaz třinácti 
Tak duben byl mimo jiné ve znamení dalšího úbytku členů našeho oddílu. Poté co 
odešel Honzík, opustil nás i Kryštof, který teď chodí do Sedmičky. Taky už se asi 
neuvidíme se Šnekem. V našem oddíle je tedy teď přesně třináct vlčat. Dobrý počet 
a věřím, že jsou to ti nejstatečnější a nejvěrnější. Není nás málo a v činnosti 

nepolevujeme - jak je ostatně vidět i z tohoto čísla Féfa! Těší mě, že tohle číslo je 
z větší části vaší zásluhou, tedy že jste si ho napsali skoro sami. A také mám moc radost, 
že jsme vyhráli okresní vlčácké závody a postupujeme do krajského kola. Koncem května 
jedeme na výpravu, nechte se překvapit kam…bude to stát za to…a třeba nás pojede všech 
třináct! 
 
 

Středisková uzlařská regata 4.4. 
Soutěžilo se v pátek místo schůzky za klubovnou na hřišti. Počasí nám moc 
nepřálo, chvílemi poprchávalo. Uzlovalo se ve třech kategoriích, první byla 6-11 
let, druhá 11-15 let a třetí 15-18 let. Všichni ze Trojky byli v první kategorii 

(vázali čtyři uzly na čas). První místo obsadila Agáta z 5 oddílu (33s), druhé Adam (35s) a 
třetí Blesk (36s), oba z 3. oddílu. Moc se nám to líbilo -:)     Adam 
 
 

Závody vlčat a světlušek 12.4. 
Vlčácké závody se letos konaly v Sudějově. Z Kutné Hory jely čtyři družiny. 
Naší družinu tvořili: Blesk, Adámek, Martínek, Teo (Sova), Kubík, Ondra a 
Jára. Když jsme autobusem dojeli do Sudějova, byl nástup a losovalo se pořadí. 
Naše skupina si vylosovala dvojku. Šli jsme asi dva kilometry lesem. Každá 
skupina s sebou musela nést syrové vajíčko. U nás ho nesl Sova. Na trase bylo 

jedenáct stanovišť, na kterých jsme plnili úkoly. Např. úkol komunikace, to bylo napsání 
dopisu. Moc nám to nešlo, protože jsme se nemohli dohodnout. Další bylo pexeso, hledání v 
mapě, zdravověda, puzzle, zručnost (balení knihy), opičí dráha, která byla adrenalinová. 
Dobře jsme zabodovali v poznávání rostlin a zvířat. Jedenácté stanoviště byl cíl. Když 
jsme do cíle dorazili, mohli jsme na hřiště na trampolínu, houpačku a kolotoč. Když 
všichni dorazili, tak byl nástup a vyhodnocení. My jsme byli v chlapecké kategorii 
první a postoupili jsme do krajského kola.             Martínek 
 
 

Středisková výprava na Mentaurov 17.-20.4. 
Ve čtvrtek 17.4. v 8.30 jsme se sešli hl. nádraží v Kutné Hoře a vyjeli na 
Velikonoční výpravu do vesničky Mentaurov poblíž Litoměřic. V Litoměřicích 
jsme přecházeli z jednoho nádraží na druhé. Tam jsme pod stromy poobědvali a 
loudavým krokem vyšlápli k chatě. Cesta utíkala díky hrám v pohodě. Poslední 

úsek cesty jsme si mohli vybrat. S Dalimem - bez přestávky s mlhavější představou, kde 
to je, nebo s Majdou přes město přímou trasou a se zastávkami. Do cíle přišli všichni :-) 
Vybalili jsme si a hrály různé hry venku. Po večeři jsme se společně dívali na film 
Slepičí úlet. Ještě před večerkou jsme se naučili uzel přátelství. 
V pátek nám počasí zpočátku moc nepřálo, ale i tak jsme se zabavili pěknými hrami 
v chatě (například jsme balili vajíčka do brček a do papíru tak, aby se nerozbila po 
pádu z okna - nerozbilo se žádné). Odpoledne přestalo pršet a my se hned vypravili na 
cestu za pokladem do nedaleké jeskyně. Poklad byl sladký - mazance, beránek, 



čokovajíčka. Vraceli jsme se za tmy, po návratu jsme šli hned spát. V sobotu byl k 
snídani "poklad"........           Ondra N. 
 
V sobotu ráno jsme se po snídani rozdělili do skupin, každá skupina si došla pro jídlo. 
Po zabalení jídla jsme se vydali na výpravu, šli jsme na rozhlednu Varhošť. Při cestě 
jsme hráli hru „Americké kuny“. Když jsme dorazili pod rozhlednu, dali jsme si malou 
sváču. Po svačině jsme šli k rozhledně, kousek od rozhledny jsme si rozdělali oheň. 
Potom jsme šli na rozhlednu, odkud byl krásný výhled. Z rozhledny jsme házeli neuvařená 
vajíčka. Dvě skupiny měly na vajíčkách padák a jedna skupina měla vajíčko zabalené 
pouze v papíru. Na zpáteční cestu jsme se rozdělili na dvě skupiny, na mladší a starší. 
Starší šli delší cestou. Když starší dorazili na louku, odpočinuli si a Šemík zavelel, že 
půjdou na boso po trávě a hlíně. Po obutí bot jsme pokračovali v cestě, při které nám 
Šemík koupil nanuka. Po návratu z výpravy se 3. oddíl šel osprchovat. Po osprchování na 
nás čekala dobrá večeře, měli jsme špagety. Večer jsme se koukali na film Alenka. Po 
dokoukání filmu jsme šli do hajan. 
V neděli ráno jsme si zabalili věci a uklízeli jsme základnu. Kdo už měl uklizeno, šel 
ven hrát fotbal. Byli jsme rozděleni na dva týmy, se šátky a bez šátků. Tým bez šátků 
vyhrál. Další hra byla indiánská. Po dohrání her jsme čekali na odchod na vlak. Šli 
jsme vesnicí, která se jmenovala Skalice, do Litoměřic. Když jsme dorazili do Litoměřic, 
naobědvali jsme se u supermarketu Albert. Po obědě jsme šli na nádraží, kde jsme čekali 
na vlak. Když vlak dorazil, vydali jsme se na zpáteční cestu k domovu. Byla to suprová 
výprava a už se těším se na další dobrodružství.      Blesk 
 
 

Výsledky dubnového bodování  
Vítězem v dubnovém bodování se stal Adámek se 113 body, druhý byl Ondra N. (102 
b.), třetí Blesk (81 b.). V družinovém bodování zvítězili Lišáci, kteří měli 
průměrně 70 bodů na člena (Netopýři měli pouze 55). Celoroční bodování se blíží ke 
konci, ale samozřejmě nic není rozhodnuto. Jak víte, nejvíce o bodech rozhodují 

stezky a ty se teď v květnu a v červnu budou plnit na veliko… 
 
 

Požadavky na tábor a bodovací úkoly na květen 
Tak a začíná jít do tuhého! Tábor se blíží a je tu pro vás celá řada úkolů, 
kterými byste měli prokázat, že opravdu na tábor jet chcete. Není to nic 
těžkého: 
1. zúčastnit se ještě alespoň jedné výpravy (do hor a lesů a/nebo vandru 
s rodiči) 

2. splnit 10 bodů do stezky (nepočítají se ty, které už máš teď z domova splněné…) 
3. bezchybně uvázat a vědět k čemu se používají ambulanční, škotový a lodní uzel 
4. splnit bodovací úkol na květen a tím je: pomocí buzoly zorientovat mapu a ukázat na 
ní světové strany a vybrané objekty v dané vzdálenosti. 
Tyto úkoly byste měli splnit nejdéle do 15. června! 
 
 

Naše květnové akce 
V květnu nás čekají tři schůzky (první květnová schůzka byla 
zrušena), 9.5. se koná středisková hra „Skauti v převleku“. V pátek 
23.5. a v sobotu 24.5. jedou Drsňáci na brigádu na Boudičku. Bude se 

sekat tráva a opravovat lávka. O týden později (30.5.-1.6.) vyrážíme na výpravu do hor a 
lesů. Doufám, že pojedete všichni, čekají nás skály a také rozhledy do daleka. A jedeme 
někam, kde jsme ještě nikdy nebyli! 
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