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Tábor za dveřmi (týpí) 
Tábor je opravdu za dveřmi. Za pár týdnů je otevřeme a už to nebudou dveře na 
kliku, ale pouhá plachta přikrývající vchod do týpí. Do velkých indiánských 
stanů, ve kterých si děláme oheň. Pro večerní pohodu i pro sušení mokrých 
věcí. Čeká nás také koupání v řece, dobrodružná táborová hra, výpravy za 
tajemnými věcmi do okolních hor… Prostě tábor je to nejlepší, co můžete 
prožít. Je ale třeba odhodit touhu po měkké posteli doma a maminčině péči. 

Nikde jinde nemůžete zažít to, co na opravdovém táboře. Takže se na vás na všechny, na 
celý oddíl, těším a doufám, že si to tam v lesích a u řeky v horách opravdu užijeme. 
Ale než vyrazíme tábořit, čeká nás ještě měsíc běžné činnosti. První sobotu v červnu 
vyráží hlídka z našeho oddílu na krajské závody vlčat a světlušek (ZVAS). Držme jim 
palce, ať můžou ukázat, co v nich je, jak jsou sehraná parta a umístí se co nejlépe. O 
týden později si pak už tradičně vyjedeme a vyšlápneme společně s rodiči. Čeká nás 
putování krásným Posázavím, od zříceniny Chřenovického hradu až po naše milované Údolí 
studánek. Těším se, že se vás přidá mnoho a že se tato výprava stane opět 
nezapomenutelným zážitkem, případně tím nejlepším, co jste kdy prožili. 
Přeji vám pěkný červen a pak samozřejmě ty nejúžasnější prázdniny! 
 
 

Středisková brigáda na Boudičce 23.-24.5. 
Od pátku do soboty se konala středisková brigáda na Boudičce. Byla tam 
Jednička, Trojka a ráno přijela Sedmička. Po schůzce (a po ohromné bouřce 
s kroupami) jeli Blesk, Martínek, Adámek a Tomáš na brigádu na Boudičku. 
Když jsme dorazili na Boudičku, začali jsme hrabat trávu (trochu 
poprchávalo). Po chvíli jsme šli zapalovat oheň. Nikomu to nešlo, až 

Bleskovi, kterému se to povedlo zapálit v dešti. Když jsme zapálili oheň, opekli jsme si 
buřty a klobásy. Mezi tím, co jsme jedli, tak holky měly bojovku. Po ní nás holky 
„vyhodily“ z Boudičky. Tak jsme si na louce postavili stan a v něm spali. Ráno jsme 
vstali dříve než holky a šli jsme hrabat trávu. V sedm hodin byl budíček a zároveň 
přišla Sedmička. Po příchodu Sedmičky jsme šli zapalovat oheň, který se na několikátý 
pokus povedl. Měli jsme snídani a po ní jsme šli pracovat (opravovat lávku a hrabat 
louku). S holkami jsme šli dělat bitku trávou a nikdo nevyhrál. V jednu hodinu jsme šli 
k autu a odjeli domů. Louka je skoro celá shrabaná, tráva nanošená na hromadu u lesa a 
lávka je opravená. 
            Blesk a Martínek 
                                                                                                     

Výprava do hor a lesů 30.5.-1.6. 
V pátek jsme se sešli na hlavním nádraží. A jeli jsme přes Kolín do Ústí nad 
Orlicí. Po příjezdu do Ústí jsme šli do klubovny místních skautů za městem. Cesta 
byla dlouhá asi 2,5 km. Když jsme došli do klubovny, dali jsme si tam věci a šli 
do lesa sbírat dříví, abychom si mohli upéct buřty. V lese bylo prase a malá 

selátka. Po večeři (buřty) jsme seděli u ohně a povídali si. Pak jsme šli spát. 
Druhý den ráno jsme si dělali různé věci ze dřeva. Po snídani jsme šli na výpravu na 
rozhlednu na Andrlův Chlum. Z té jsme viděli město Ústí nad Orlicí. Dali jsme si svačinu 



a vrátili se přes hustý les do klubovny. Cestou jsme nasbírali dřevo. Taky jsme viděli 
kamennou studánku - hlavu poustevníka, ze které tekla studená voda. Po příchodu z 
výpravy jsme hráli ringo a udělali si večeři, měli jsme rizoto z buřtů. Po večeři jsme si 
u ohně vyprávěli strašidelné historky. V něděli ráno jsme šli zase hrát ringo, po 
snídani jsme v hraní pokračovali. Pak už jsme museli balit. Po cestě na nádraží jsme 
viděli dětský den skautů. Už od večera byl s námi malý pes, co trochu otravoval, ale byl 
hezký. Šel s námi na nádraží a tam vběhl do kolejí. Odlákali jsme ho ven a pak si pro 
něj přijeli policajti. Domů jsme přijeli v 15 hod. Výprava byla super. Už moc se těším na 
tábor. 
              Onďas 
 
 

Výsledky květnového bodování  
Bodování jde do finiše! Máte poslední příležitost získat body a vylepšit si tak 
svoje postavení v celoročním bodování. Ale nejen sobě - především svojí družině. 
Zvítězí letos Lišáci nebo Netopýři? A kdo bude úplně nejlepší? Snažením, účastí 
na všech schůzkách a výpravách a především plněním stezky se určitě posuneš o 
mnoho dopředu i ty. Ještě to bude napínavé! 

V květnovém bodování zvítězil Martínek se 163 body. Druhý byl Jára (157 b.) a třetí Blesk 
(147 b.). Celkově zvítězili Lišáci s průměrem 127 bodů na člena, Netopýři měli pouze 69 
bodů. S bodováním ovlivnila účast na výpravě (30) a především vaše snaha o plnění stezek 
(10 za každý bod). Také za příspěvky do Féfa se dávají body (15). 
 
 
 

Bodovací úkol na červen 
Úkolem na květen byla orientace mapy. Červnový úkol je možná mnohem 
lehčí. Na našich stránkách www.fefo.cz je dost zastaralý titulní obrázek 
- složený z pěti obrázků ze života našeho oddílu. Někteří členové (tam 
zobrazení) již nechodí, týpí je již roztrhlé a tak dál... Pokud chceš získat 
20 bodů, jdi do naší online fotogalerie www.trojka-kh.rajce.idnes.cz a 
pošli na mail koj@skaut.cz 3-5 obrázků, které jsou aktuální a popisující 

náš dnešní oddíl. Měly by to být obrázky, které bude možné dát na web oddílu, takže by na 
nich mělo být něco akčního a dobře patrného i při zmenšení. Těšíme se na vaše tipy na 
typy, kteří nás mají reprezentovat. 
 
 
 

Naše červnové akce 
V červnu se intenzivně chystáme na tábor. Každý se snaží splnit 
kritéria daná vedením oddílu, aby mohl odjet na tábor, především 
splnit dostatečný počet bodů do stezky anebo možná i víc. Kromě toho 
je to měsíc plný akcí. V sobotu 7.6. vyráží sedm z vás na krajské kolo 
vlčáckých závodů do Benátek nad Jizerou. Jede se auty s Mechem a 
Gerlachem - více informací je na webu. O týden později, tedy v sobotu 

a v neděli 14.-15.6. vyrážíme společně s rodiči na již tradiční vandr. I tentokrát 
přespíme pod stany, celtou či širákem na louce u Boudičky. Putovat tam ale budeme úplně 
z jiné strany - od Chřenovic. Je to poslední výprava před táborem a určitě si ji užijeme. 
A poslední červnovou sobotu konečně vyrážíme na tabor k řece Doubravě! 
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