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Předjaří 

Začíná nám první jarní měsíc, ptáci začínají po ránu zpívat. Přestože 
ani tuto zimu jsme si sněhu moc neužili, už se těšíme na jarní počasí, 
odložení zimních bund a čepic a na chození v kraťasech. To ale ještě 
asi nějaký čas potrvá a v klubovnách bude ještě potřeba topit. Nu, je to 
dobrý trénink na zapalování ohně a mám radost, že se vám to většinou 
daří. Co už se daří méně, je plnění stezek a nováčků. Připomínám, že ten, 

kdo chce jet s námi v létě na tábor, musí mít splněnou stezku nebo aspoň její podstatnou 
část. A u nováčků to platí dvojnásob - bez splnění na tábor zapomeň. Ale věřím, že to 
nebude nic těžkého, řada úkolů je zábavných, mnoho se jich dá plnit doma. Jenom chtít 
plnit… a navíc, za každý splněný bod do stezky/nováčka máte deset bodů do měsíčního 
bodování. Stále platí, že kdo plní stezku, vyhrává v bodování. 
Náš oddíl žije výpravami… a ty letošní opravdu stojí za to. V únoru jsme nedaleko 
Miskovic objevili jeskyni, opravdovou, žádnou malou díru do země! Určitě se k ní ještě 
někdy podíváme. A v březnu budeme prozkoumávat hluboké lesy Železných hor. Přeji vám, 
ať se i vás zmocní volání dálek a touha po dobrodružství… 
 
 
 

Schůzka 13.2. 
Sešli jsme se v 16h v klubovně. Když jsme zahájili schůzku, začali jsme 
trénovat uzly, většinou ambulanční, rybářský nebo dračí uzel. Potom jsme 
udělali soutěž, kdo co nejrychleji (rukou kterou nepíše) naskládá sirky do 
krabičky a zavře ji. Nejlepší byl Louda se 40 sekundami. Potom jsme chvíli 

byli venku. V 18h nám skončila schůzka. 
              Štěpán 
 
 

Výprava na vysokou Horu 14.3. 
V 8,30 jsme se sešli u naší skautské klubovny k jednodenní výpravě na 
vrch Vysoká nedaleko Kutné Hory. Naše cesta vedla přes vrch Kuklík a 
Vlčí Hory do vesnice Miskovice. Před vesnicí jsme prozkoumávali díry-
závrty v polích, v jedné byla i malá propast. Pak jsme začali stoupat 
na vrch Vysoká. Po zdolání kopce a prozkoumání starého sklepení, 
opředeného záhadami, jsme si udělali odpočinek a opekli vuřty. Když 
jsme si odpočinuli a najedli se, hráli jsme na schovávanou. Z vrchu 

jsme šli do opuštěné vápenky a jejího lomu, kde jsme hledali a našli jeskyni. Pak jsme 
pokračovali dál v cestě po Vinicích okolo skály, kde byla další jeskyně. Další cíl byl 
pramen u Svatého Vojtěcha, kde jsme si i odpočinuli. Dál po zpáteční cestě jsme šli přes 
Bylany a starý (ale teď nově opravený) akvadukt pěšinkou zvanou ve Švestičkách okolo 
nemocnice zpět do klubovny. Do klubovny jsme dorazili v 18h a tím naše jednodenní 
výprava zdárně skončila. Všem se nám moc líbila a budeme se těšit na další a s ní 
spojená dobrodružství. 
                  Jára 
 
 



Schůzka 20.2. 
Dnes jsme se zase sešli na schůzku v klubovně. Byl s námi Pepa a Tomáš. 
Rozdělili jsme se na Lišáky a Netopýry. Pak jsme šli do Sklenářova dolíku, 
hráli jsme tam hru “Na hradby“. Míč byl jako poklad a museli jsme ho 
přehazovat z jedné hradby - sloup do druhé hradby - strom. Vyhráli Lišáci. 
Potom jsme se vrátili do klubovny a Tomáš nám dával různé otázky. Trénovali 

jsme taky uzly. Pak jsem nosil klukům hrnky s čajem, který naléval Pepa z kotlíku. Pak 
jsem hrnečky zase umyl v kuchyňce a šli jsme domů. 
                   Mravenec 
 

Schůzka 27.2. 
Schůzka začala jako obvykle v 16h a hned po začátku jsme obdrželi zprávu, že 
půjdeme do dolíku, kde jsme hráli na schovku. Poté jsme šli do klubovny, kde jsme 
plnili stezku a nováčka. Na konec jsme měli malou soutěž - spojování třinácti 

kancelářských sponek na čas - a její vyhlášení. 
              Drobek 
 
 

Výsledky únorového bodování 
V únorovém bodování zvítězil Jára se 123 body. Pouze o bod předstihl Bleska (122 b.). No a 
na třetím místě vznikla pěkná tlačenice - 109 bodů totiž shodně získali Ondra, Sova a 
Štěpán. O bodování rozhodlo plnění úkolu měsíce, stezek a také zápisy do Féfa. Těší mě, 
jak hezky píšete, jednou bude ze svázaných ročníků skoro kronika oddílu. 

 
 
Bodovací úkoly na březen 

V únoru jste měli za úkol předvést, že umíte všech šest 
základních uzlů. Těší mě, že úkol splnilo sedm z vás. Ale co vy 
ostatní? Uzly neumíte nebo jste jen byli líní to předvést a získat 
body? Protože znalost uzlů je důležitá a také proto, že nechci, 

abyste si na střediskové uzlařské regatě v dubnu uřízli ostudu, máte možnost získat za 
uzly body i v březnu! Ale řádný úkol na měsíc březen je ukázat, že alespoň trochu 
ovládáte morseovku. Deset bodů obdrží ten, kdo rozluští šifrovanou zprávu s pomocí 
tabulky nalepené ve vlastním zápisníku. A dvacet bodů získá ten, kdo ji vyluští zpaměti! 
Tak to jsem vážně zvědavý, kdo je největší znalec morseovky v oddíle… 

 
 
Naše březnové akce 

V březnu nás čekají tři pravidelné schůzky a jedna výprava. O víkendu 13.-
15.3. vyrazíme za dobrodružstvím do našich nejbližších hor. Bydlet budeme ve 
skautské klubovně v Ronově nad Doubravou a v sobotu vylezeme na hřeben 
Železných hor a budeme vyhlížet, zda se už neblíží jar. Ale stále je to zimní 
výprava, tak si nezapomeň teplé oblečení, rukavice a čepici. A přibal si i 
přezůvky do klubovny. Všechny další informace jsou v pozvánce. 

A tkaničkářům připomínám, aby každý den doma trénovali perfektní zavazování pohorek, 
ať to zas na výpravě není tragédie!  
Hned začátkem dubna pak vyrážíme na střediskovou Velikonoční výpravu do Jizerských 
hor. Tak na to nezapomeň a počítej s tím. Návrat bude v neděli, takže pomlázku stihneš! 
 
 
 
Féfo - 3. skautský oddíl Kutná Hora 
vůdce - Tomáš Fér, tomas.fer@centrum.cz, tel. 723 939 784  
http://fefo.cz 


	2015-03_Ia
	Féfo
	Bodovací úkoly na březen


	2015-03_Ib
	Féfo
	Bodovací úkoly na březen


	2015-03_IIa
	Féfo
	Bodovací úkoly na březen


	2015-03_IIb
	Féfo
	Bodovací úkoly na březen





