
 

 Féfo  
3. skautský oddíl Kutná Hora 

 
duben - měsíc divokých hus 2015 

 
 
 
 

Když duben přichází… 
…tak je na horách půl metru sněhu. Ano, tak tomu opravdu bylo během naší 
Velikonoční výpravy do Jizerských hor, kterou jsme podnikli na samém 
začátku dubna. O tom, co jsme tam zažili, si přečtete ale až příště. Teď je 
už opravdové jaro, rozkvetly pampelišky a léto se kvapem blíží. Schůzky 
teď budou povětšinou venku, pokud ovšem nebude jaro deštivé. Spolu s rádci 
také pilně přemýšlíme, na kterou lákavou louku bychom letos vyrazili na 
tábor. Máme několik tipů, zatím jsou ale všechny tajné. Rozhodneme se 
během dubna a pak se už můžeme na tábor začít těšit naplno. A začít se 

připravovat - nejenom táborové vybavení, ale také plnit stezky! Tak jako každý rok 
vyhlašují, že podmínkou účasti na táboře je splnění 25 bodů do stezky. Počítáno odteď. A 
pro nováčky platí, že bez splněné nováčkovské zkoušky na tábor prostě nepojedou. Tak se 
všichni snažte a určitě se nebojte, vaši rádcové a šestníci vám s plněním rádi pomůžou a 
naučí vás to, co ještě neumíte. Ale musíte mít do plnění chuť a aktivně stezku či nováčka 
plnit, nečekat, že vás k tomu budeme pořád vyzývat. 
Přeji všem krásné jaro a ať nás dubnové volání dálek navrátí k dubnu našeho života, ať 
opět pocítíme touhu sbalit si věci a vyrazit tam do daleka, za obzor, kde nebe je modravé 
a vzduch voní horami… 
 
 

Oddílová schůzka 6.3. 
První březnová schůzka začala trochu nezvykle. Nepřišel Tom, Vlasta 
ani Mech. Místo toho nás uvítal Koj s tím, že se tomu nemáme divit, 
protože je všechny unesl a poschovával. Chtěli jsme je najít, protože 
nikdy nevíte, co s nimi měl Koj za úmysly. Koj si pro svojí potřebu 
udělal plánek, kde jsou a nám se do něj podařilo nahlídnout. Blesk to 
dokonce téměř nepozorovaně vyfotil mobilem. Tom, Vlasta, Mech, Urbi, 

Dalim, Shery a Jéňa byli podle toho v Dolíku na různých nepřístupných místech. Hledali 
jsme je (někteří z nás je našli všechny), a byli jsme překvapení, že jsou to jenom fotky 
(snad ty živé vedoucí ještě někdo někdy spatří...). Potom byla schovka (nás) a v klubovně 
někdo plnil březnový úkol - morseovku. Kdo to vyluštil, tak si potvrdil že "...ty čárky a 
tečky něco znamenají, když se vedle sebe hezky poskládají." 
              Koj 
 

Předjaří v Železných horách 13.-15.3. 
V pátek jsme jeli vlakem do Ronova nad Doubravou. Naše výprava začala na 
hlavním nádraží, kde jsme se loučili s rodiči. Přestupovali jsme v Čáslavi 
a potom jsme jeli přímo do Ronova, kde nás čekalo hodně dobrodružství. 
Vystoupili jsme a šli do ronovské klubovny. Potom byly přípravy na večeři 
a spánek, usínali jsme s pohádkou o králi Bububu a princi Tititi. Ráno po 
snídani jsme šli podél řeky Doubravy na celodenní výlet k místu, kde jsme 
loni tábořili, tedy na soutok Zlatého potoka a Doubravy. Tam jsme si dali 

oběd, buřty a klobásy. Poté jsme šli do Třemošnice na vlak. Šli bychom ještě na hory, 



jenomže se Joža a Mravenec vykoupali (spadli do Doubravy). Cestou do Třemošnice se 
odehrály celkem 3 hry, např. jsme sepisovali názvy ulic v okolí nádraží. Vlakem jsme se 
vrátili do Ronova. Po příchodu do klubovny jsme chystali večeři (rýže s kuřecím masem a 
zeleninou). Nejhorší bylo maso okrájet od kostí. Potom jsme trénovali uzlování a zkoušeli 
si to i na čas. V neděli jsme odjížděli natěšeni na rodiče. Této výpravy se zúčastnili 
Martínek, Blesk, Adámek, Ondra, Jára, Sova, Drobek, Joža a Mravenec, za vedoucí Urbi, 
Gerlach a Tomáš. 
              Sova 

 
Výsledky březnového bodování 

Vítězem v březnovém bodování se stal Martínek s 205 body. Druhý byl Ondra (129 
b.) a třetí Sova (121 b.). V družinovém bodování zvítězili Lišáci - získali 
průměrně 106 bodů, Netopýři jen 60. Za ten velký rozdíl může především (ne)zájem 
o plnění stezek a úkolů měsíce. Martínek asi vytvořil nový oddílový rekord, 
když si v březnu splnil deset bodů do stezky! Gratuluji a držím palce, aby tento 

rekord někdo brzy překonal…   
 
 

Bodovací úkol na duben 
Bodovacím úkolem na březen bylo vyluštit zprávu napsanou morseovkou. 
Řadě z vás se to opravdu podařilo. A některým dokonce zpaměti, bez 
pomoci tabulky či zápisníku. Pár znalců morseovky mezi sebou tedy 
máme. Morseovka a její znalost patří mezi tradiční skautské znalosti. 
V době internetu a mobilů může vypadat jako přežitek, ale v případě 
skutečné krize by se její znalost mohla hodit. Mimo to je její učení 
tréninkem paměti a také malým úvodem do teorie šifrování. 

Úkol na měsíc duben tentokrát bude těžký. Chceme po tobě, abys zjistil, kde byl první 
tábor třetího oddílu po obnovení skautingu v roce 1989 a ukázal toto místo na mapě. To 
bude za 10 bodů. To ale není všechno.  Náš oddíl tábořil během posledních 25 let na mnoha 
místech. Pokud ukážeš na mapě alespoň tři další, dostaneš dalších 10 bodů. Tedy vzhůru do 
historie a krajiny, vyptávej se vůdců, rádců a šestníků a hledej v mapách. Nesnadný, ale 
krásný úkol. Troufáš si na něj? 
 
 

Naše dubnové akce 
Hned počátkem dubna jsme vyrazili na střediskovou Velikonoční 
výpravu do Desné v Jizerských horách. Byla to pravá zimní výprava, 
byť trochu nečekaná. Další dubnové akce budou, doufáme, již ryze 
jarní. Na první schůzce se uskuteční středisková uzlařská regata, 
tedy závody ve vázání čtyř (pro vlčata) nebo šesti (pro skauty od 11 
let) základních uzlů na čas. Jsem zvědavý, zda se náš oddíl opět tak 
dobře umístí jako vloni. 
Potom nás čekají už jen dvě schůzky (17. a 24.4.). V rámci té druhé 
půjdeme celé středisko do bazénu. Akce se uskuteční na den sv. Jiří, 

patrona skautů, a je nazvaná „S šátkem do bazénu“. Kromě ručníku a plavek si tedy 
nezapomeň skautský šátek a také vymysli, jaký si vezmeš turbánek, aby se ti ve vodě 
nerozmočil. Bližší informace budou časem… 
První dva květnové pátky (1. a 8.) schůzky nebudou, protože jsou státní svátky. V květnu 
se tedy uvidíme až 15.5., kdy v rámci schůzek proběhne hra ve městě „Skauti v převleku“. 
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