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Stoprocentní docházku měli: 

V květnu bylo 5 oddílových podniků, na kterých 

jsme ujeli: 

A je tu kohoutek, třepetající se ve větru 

svými roztřepenými plátky; růžové vlaj-

ky, vítr čeřící louku, bílá pěna rožce a 

nad ní vzdušné korály kohoutků, ryšavé 

laty šťavelu a modrý obláček rozrazilu; 

rozkročený blatouch mává pevně svými 

drobnými palcátky, zatímco velkými 

vločkami sněží kvítek lomikámen; děti, 

květiny, hvězdy, nastává chvíle kosení. 

 

 

Karel Čapek, Kalendář 



Boj družin 

Boj družin 

Pojedeme Jizeru z MB do Labe, sraz v pátek v 18:00 na loděnici, návrat v neděli v 17:20 na hlavní nádraží. S 
sebou standardní vybavení jako na výpravu, vše sbalit do barelu, nezapomeňte na pití. Na jídle se můžete 
domluvit ve skupinách/družinách, půjčíme vařiče, kotlíky, v sobotu bude oheň.  

Zakončení boje družin 

Balíme na tábor, společné věci, stany... 

Balíme na tábor vol. 2, osobní věci, barely 

 

Sraz k odjezdu ve čtvrtek ve 14:45 na hlavním nádraží, na sobě táborové triko (dostanete) a šátek, s sebou 
batůžek se svačinou a pitím, odevzdání osobní obálky. Návrat 20.7. v 16:30 na hlavní nádraží. 



v září je čeká ústřední kolo. Gratulujeme!  
Fotky ze závodu v qr kódu. No a vás čeká příští rok Svojsíkáč :)))

Budeme pravidelně přidávat obsah, 

chcete-li tedy sledovat dění na táboře z pohodlí svých domovů, můžete tomu 

činit právě zde 

na schůzce zrevidujeme kroje a jejich velikosti, menší koupíme z eráru, na 
větší členové si koupí svoje, vybereme peníze, koupíme v jednom nákupu.  

Salamandři připravují těšte se :) 

, kteří k nám chodili na kurzy češtiny (už jste je potká-

vali na schůzkách, jedná se o Romana, Ulyu, Anyu a Lanu) 

Řešíme, jak nejlépe označovat ešusy (čísla od Benjamínů až po Salamandr) – 

Nezadržitelně se nám to blíží, takže: 

(rozdané spolu s tímto Kimem) prosím odevzdejte s táborovým poplatkem co nejdřív – 

(výjimečně je možno domluvit později) 

(stejně jako loni na Expedici Moravia (budeme méně jezdit, ale podražilo jídlo) 

Táborová strava – začínat budeme snídaní 1.7., s sebou do vlaku pouze něco malého a večeři na 30.6., strava 

bude pestrá, vyvážená, co nejčerstvější a bude jí dost :)), s sebou tedy max trochu trvanlivých sladkostí 

Adresa tábora:  

 Tábor 8.ovs MB 

 Druztová 1 

 330 07 Druztová 

Sbalte se dle výstrojníku v Kimu 7/39, nemá smysl s sebou tahat zbytečnosti, budeme mít táborové zázemí. 

Mobil nepotřebujete – vezmou pouze kormidelníci (stejně tam není elektrika).  

Kroj na ramínku/na sobě do vlaku, kdo by chtěl  

Apelujeme na ekologičnost výrobků pracích a hygienických, tábořiště se nachází v přírodním parku, dost toho 

prodávají např. v DM drogerii 

 

 

Fotky ze zvasu :)) 

https://photos.app.goo.gl/Aqm8k5Fn73UttX4F7


 

Připomínáme věci na táborovou hru – „Piráti“, a družiny – 

(jiná než pirátská) – ideálně malá, jednoduchá, možno dotvořit na táboře, no 

kreativitě se meze nekladou, hehe 

Nezapomeňte na kapsář, šikovné je také další ramínko do tee-pee 

Všechny osobní věci zabalené v barelu 

Spacák a karimatka může být zvlášť v batohu (stejně použijete na výpravu) 

Zvlášť bude jen vesta, pádlo a kroj na ramínku 

, obracíme se také na rodiče, 

nedávejte s sebou dětem žádnou elektroniku, 

přehršle sladkostí atd. 

– kartička 

zdravotní pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti 

s datem 30. 6. (formulář dostanete) 

Budeme letos pořádat kromě tradičního tábora 

taktéž příměstský tábor pro veřejnost v termínu 

1.8. – 5.8. 

Víte-li o někom, koho by to mohlo zajímat, pře-

dejte, prosíme, tuto informaci. 

Děkujeme! 

 



Scházíme se klasicky ve 4 hodiny, dnes i s pár Ukrajinci. Hned po 

nástupu vyndáváme pramice a jdeme na vodu. Jedeme docela 

pohodovým tempem na Podlázky. Tam přichází hra. Kormidelník 

pramice vyjede s jedním háčkem z plážičky na místo, kam mezitím 

doběhl zbytek družiny. Tam družina nasedá a jede zpátky. Po tom-

to závodě následuje ještě jeden. Tentokrát už celá družina jede co 

nejrychleji na druhý břeh pod jezem a tam 2 háčci vysedají. Háčci 

po vysednutí běží přes most zpět na plážičku, zatímco zbytek 

posádky jede tamtéž. Když vyjela první družina, zbylé 3 družiny s 

Ukrajinci šli na štafetu. Vyhráli Ukrajinci :)). Mezitím co ostatní 

družiny jezdí postupně závody, zbytek se koupe, nebo odpočívá. 

Po tom co dojela poslední družina, jedeme zpátky k loděnici. Tam 

už jen uklidíme lodě, rozloučíme se a jdeme dom. 

V pátek 13.5. jsme se na hlavním nádraží sešli v 17:00. Pak jsme 

počkali na vlak a vyjeli jsme, jeli jsme přes různá místa a dvakrát 

jsme přestupovali. Když jsme přijeli vlakem museli jsme zhruba tři 

kilometry ujít, ale bylo to v pohodě. Když jsme došli na zříceninu 

hradu Orlík, tak nás tam pan kastelán trochu provedl řekl nám, 

kam smíme a kam ne, pak odešel a šli jsme si chystat spaní a jíst. 

Ještě před spaním mohl jít, kdo chtěl, na zpívandu. 

Druhý den v sobotu 14.5. Jsme začali jako obvykle rozcvičkou, na 

které jsme si oběhli zříceninu a pak jsme měli kohoutí zápasy. Po 

rozcvičce jsme se nasnídali, sbalili si, prohlédli si to tam a šli hrabat 

posekanou trávu. Když jsme všechno dodělali, mohli jsme si to 

tam dále prohlížet nebo začít s úkoly od Pampelišky. Měli jsme 

chvíli času a pak jsme vyrazili. Po cestě jsme hráli čísla a kolíček, 

někdy jsme hráli i jiné hry (třeba byla šišková bitva a tak různě). Po 

cestě jsme měli pár přestávek, procházeli jsme i jednou vesnicí, šli 

jsme i kolem zříceniny. Když jsme odešli z vesnice tak jsme se 

dostali do lesa kde bylo ve skále ucho a ústa (k očím jsme nešli, 

protože by to byla zacházka). Na konec jsme spali u úst (ucho, 

ústa i oči byli v pohádce Princezna zakletá v čase), kde jsme si 

udělali večeři (přes den jsme jedli různě) a snažili se zašifrovat 

báseň, kterou jsme dostali a šli spát.  

 



Třetí den 15.5. jsme začali zase rozcvičkou (tentokrát bez kohou-

tích zápasů), pak jsme si dali snídani chvilku tam pobyli a zase 

jsme vyrazili. Do hry se vrátil kolíček a samozřejmě jsme hráli čísla. 

Jednou jsme se zastavili ve vesnici a moc hodní lidé nám dopustili 

vodu do lahví. Pak jsme došli na nádraží a vedoucí na nás byli tak 

hodní že nám koupili nanuka ( :)), pozn.red.). Náš vlak se zpozdil o 

hodinu a my jsme nestihli druhý vlak, takže jsme přijeli později. 

Když jsme dojeli vlakem na hlavák, tak jsme odnesli lakrosky a 

tenisáky k Fretkovi do auta, rozloučili jsme se a jeli domů.

Na začátku schůzky jsme si udělali kvíz o skautské historii. Také 

jsme si povídali o táboře a o zpracování modelu lodi. Když jsme 

byli hotovi, šli jsme hrát lakros, trénovat mašlování, hody a podob-

ně. Dokonce jsme se i točili dokola, aby se nám zamotala hlava, 

přitom jsme mašlovali a potom obíhali sloup. Na druhou hodinu 

schůzky jsme šli trénovat na lodě. Jeli jsme směrem na Podlázky a 

při cestě potkali žlutou a dračí loď. Se žlutou jsme si dali závod a 

potom ještě chvíli trénovali. Jakmile jsme dojeli k loděnici, vytáhli 

jsme loď a rozešli jsme se. 

Na dnešní schůzce jsme ze začátku přehazovali tenisákem přes koleje. Poté jsme se vydali zpět do klubovny, 

kde byl kvíz na ověření historických vědomostí. Kvíz u většiny dopadl dobře, ale u někoho spíš tragicky. Po-

tom jsme se opět vydali ven, kde jsme trénovali lakros a trochu i fotbal. Ke konci jsme se vydali zpět do klu-

bovny, kde jsme probírali loď na tábor. Po diskuzi jsme uklidili a šli dom. 

Na družinovce jsme dělali časovou osu historie skautingu, poté jsme ji odprezentovali před družinou. Šli jsme 

ven, běhali štafetu kolem dětského hřiště. Hledali a pojmenovávali jsme kytky, z těch kytek jsme si dali kimov-

ku. Vyhrál Delfín. Zahráli jsme si míčovou hru s Ukrajinci. Hledadli jsme prstýnek, který ztratila jedno Ukrajin-

ka, bohužel jsme nenašli. 

Extenzivně redakčně upraveno 

Fotky z výpravy do 

Orlovských lesů 

https://photos.app.goo.gl/fqQzGrxTGVpefD5K6
https://photos.app.goo.gl/fqQzGrxTGVpefD5K6


Lišejník lets gooooo  

V březnu letošního roku byl v Přírodní rezervaci Koko-

řínský důl nalezen druh v Česku kriticky ohroženého 

lišejníku dutohlávky horské (nejvyšší stupeň ohrožení), 

která zde byla naposledy pozorována roku 1931. Tak 

bacha na výpravě, koukejte po čem šlapete! 
 

Ještěr 
 

21. května se v lipsku odehrál již 10. ročník Evropského 

šampionátu tramvajáků a tramvajaček. Závodů se zú-

častnilo 25 týmů z 19 zemí Evropy a z Austrálie včetně 

dvou týmů českých, z Brna a z Prahy. Letošní vítězství 

putuje do Hannoveru, pražský tým se umístil na devá-

tém místě a Brňáci následují na místě dvanáctém.  

Budul 

 
  

Cladonia stellaris po 90 

letech objevena,  

ochranaprirody.cz 

Mistrovství Evropy tram-

vají, mdr.de (D) 

 

4. května 2022, 12 hodin 46 minut místního času začala fungovat meteorologická 
stanice na Mt. Everestu, se svou výškou 8830 m n. m. se jedná o nejvýše polože-
nou automatickou stanici na světě. O instalaci se postaral tým čínských vědců, 
vydržet v extrémních podmínkách velehor má dva roky a má přiblížit dopady 
klimatických změn na Tibetskou náhorní plošinu. 

Budul 

Meteorologická stanice 

na Everestu, ČT24 

https://bit.ly/3msz0Ke
https://bit.ly/3msz0Ke
https://bit.ly/3msz0Ke
https://bit.ly/3NxQQaE
https://bit.ly/3NxQQaE
https://bit.ly/3NXnMZW
https://bit.ly/3NXnMZW

