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Máme za sebou téměř celý skautský rok, který byl ale z velké části “víc než zvláštní”. O spoustu akcí jsme 
přišli, dlouho jsme se vídali jenom na monitorech při online schůzkách… 

O to větší radost mám, že jste, až na malou výjimku, všichni vydrželi - účast během online období a hlavně 
nyní po obnovení činnosti je perfektní. 

 
Blíží se prázdniny a s nimi vyvrcholení celého roku - protože je lichý rok - EXPEDICE. Plánovali jsme jet do 

severní Itálie a Dolomit a doufali, že o covidu nebude už o prázdninách ani památky. Ještěr na jedné online 
oddílovce prezentoval návrh trasy a spoustu zajímavých míst a řek, které jsme chtěli navštívit nebo splout, 

přislíbeného jsme měli Supa jako řidiče, … Určitě jste se těšili. 
 

Ale vyšší moc zasáhla, stále bylo hodně otazníků o možnosti cestování. Proto jsme v určitém čase rozhodli o 
překlopení na variantu zůstat v ČR. A Itálie zůstane v zásobě na příště. Náš klasický tábor s týpkama 

necháme na příští sudý rok, ať neporušujeme pěkné oddílové tradice. 
 

Nastalo plánování, kam v ČR vyrazit. Ideálně, aby tam nebylo přelidněno, a bylo to místo, kam běžně 
nejezdíme - vybrali jsme Moravu.  

 
Máme před sebou tedy Expedici Moravia 2021! V KIMu najdete logo, které krásně ztvárnil Budul (stejně jako 

naše KIMy). 
 

Nebude to klasická Expedice, jak je oddíl jezdí - autobusem. Bude to spíš putování - delší pěší vandr / 
výprava / trek přes hory, delší splutí řeky na těžko s barelama, návštěva zajímavým míst, … 

 
A samozřejmě do toho hry a další činnosti, jak je vždycky děláme :-) 

 
Na barely, oddílové vybavení a kanoe budeme mít dvě dodávky + vleky, jinak přesuny členů budou vlakem. 

Během treku a splouvání vody bude i jiný model vaření - po družinách z nafasovaných surovin. Když 
budeme u dodávky, tak vaření společné. 

 
Spaní, kde to bude možné, tak “na divoko”, na nějaké noci zajišťujeme klubovny, kempy - ještě se vše 

domlouvá. 
 

Jedeme všichni aktivní členové, spolu s námi 7 Piškotů, kteří k nám na expedici přejdou a větší část roverů. 
Bude nás tedy hodně :-) 

 
O to víc bude třeba dodržovat kázeň a všechny pokyny od vedení a roverů!  

 
Cíl naší expedice - putování je jednoduchý - UŽÍT SI TO! Pro někoho asi bude nové, absolvovat delší 

přechod s batohem - všichni to zvládnou! Je to i o pomoci silnějších těm slabším. Úspěch celé expedice 
záleží na každém z nás! Jsem přesvědčený, že toto minimalistické pojetí bude mít něco do sebe... 

 
V tomto KIMu najdete soupis vybavení, možná, že ještě něco upřesníme - plánování stále probíhá. Sledujte 

proto prosím vaše emaily (budu vše posílat i na rodiče). Případně vydáme ještě nějaký upřesňující 
oznamovatel. 

 
Začněte si chystat věci, ať vám nic nechybí, doplňte KPZ, naimpregnujte boty, okrouhejte tužky :-) 

 
Velké poděkování také všem rodičům za podporu, trpělivost a přízeň Osmičce! 

 
V neposlední řadě díky roverům za pomoc s přípravou a realizací Expedice! 

Mým Osmičákům!

Fretka



expedice

3

Hned zkraje expedice si přejdeme Rychlebské hory a Králický Sněžník, dojdeme až do Králíků, kde se podíváme na 
opevnění. Následovat bude sjezd řeky Moravy do Olomouce, kde pár dní pobudeme. Odtud se vydáme přes Brno do 
Bystřice nad Pernštejnem, pod přehradu Vír. Zde si zablbneme na slalomovém kanále a zalezeme na ferratách. 

Absolvovat celé naše putování v pohodě, s úsměvem na tváři, dobrou náladou, v kamarádském duchu a s naplněním 
skautského zákona, hesla a slibu. Prostě SI TO UŽÍT!

V průběhu posledních červnových oddílovek proběhne příprava oddílového vybavení, 30. 6. v 16:00 hodin proběhne 
nakládání zmíněných věcí, pádel, vest, lodí a osobních věcí do dodávek, respektive na vleky. Přespíme na loděnici. 
1. 7. ráno odjedeme vlakem směr Javorník a své ratolesti znovu spatříte 18. 7. odpoledne, kdy se navrátíme zpět do 
Boleslavi.

Je bezpodmínečně nutné dodržet předepsané vybavení a mít ho funkční. 
Bylo by špatné zjistit na začátku pěšího treku, že něco, co nutně 
potřebujete, zůstalo v údolí... 
Každý musí mít pádlo a vestu! Myslím však, že to splňujeme, uděláme 
kontrolu. 
Mobily budou mít pouze kormidelníci a člunaři. Nikdo jiný. Tečka. 
Přihlášky/cena - stále platí 6500 Kč, snažíme se plánovat nízkonákladově, 
přihlášky rozdáme co nejdřív.  
Pozorně sledujeme dění okolo covid testů, jakmile budeme vědět, 
upřesníme. Sledujte tedy prosím situaci a náš oddílový facebook.com/
osmyoddil 
Část stanů budeme mít novou, avšak část budeme muset pokrýt z 
osobních zásob. Na příští oddílovku bychom poprosili o echo, kdo by mohl 
stan vzít. 
Napadne-li vás, že něco chybí, neváhejte se ozvat a řekněte nám to! 
Můžete tak učinit buďto Fretkovi (hofmanp@gmail.com), nebo Budulovi 
(vitek.gregora@gmail.com). 
 
 
 
 
Informace budeme i nadále upřesňovat, sledujete tedy, prosíme, i nadále 
vaše e-mailové schránky. Děkujeme. 

Rámcový plán

Cíl expedice

Co a jak bude

Další informace

Vlajka letošní expedice

zapsali: fretka, Budul
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Budeme vybírat při odjezdu.

V tom, v čem pojedete, půjdete přes 
hory.  
Tak bacha.

Hned na začátku expedice půjdeme 
přechod Rychlebských hor, kdy si vše 
poneseme na zádech. Balte tedy, 
prosím, co nejúsporněji, v podstatě 
jako na výpravu. Díky.

Myslete při balení na to, že barel bude 
v autě, ke kterému se dostaneme až 
po pěti dnech.

Opět v dikci kormidelníků

Hudební nástroje 
Zpěvníky 
Fotoaparáty 
Skicáky 
...

V dikci kormidelníků.

4 plné bombičky 300g

Pas/občanský průkaz 
Kartičku pojištěnce 
Nároky na speciální léčebné 
procedůry (po domluvě s vedoucím a 
zdravotníkem)

Pohorky/trekové boty 
Triko 
Kraťasy 
Respirátor/roušku

Spacák 
Karimatku 
Celtu 
Osobní hygienu – kartáček na zuby, 
pastu, opalovací krém, repelent, 
toaleťák (na pár dní, ne celou roli) 
Náplasti na puchýře (dle vlastního 
uvážení) 
Dlouhé kalhoty (ne tepláky – funkční) 
Spodní termoprádlo 
Triko 
Mikinu 
Bundu – radši teplejší, ne však zimní 

Tenisky, neoprénky 
Náhradní trika 4x 
Náhradní spodní prádlo 6x 
Náhradní ponožky 6x 
Kraťasy 
Dlouhé kalhoty 
Mikinu 
Plavky 
Oblečení na vodu 
Hrnek a zbytek ešusu 
Příbor, (náhradní lžíce) 
Utěrku 
Přípravek na praní prádla 
Pastelky, fixy 

Pláštěnku (pončo ideální, pokud není 
pončo, pláštěnka na batoh) 
Náhradní dlouhé ponožky - nesmí být 
kotníkové, ideálně funkční 
Náhradní spodní prádlo 2x 
Čepiciproti slunci 
Čepici na noc 
Tlusté ponožky na spaní 
Teplé oblečení na spaní 
Sandály (na přezutí na treku) 
Velký ešus a víčko, hrnek ne 
Lžíci 
Nůž 
Láhev na vodu s vodou, ne minerálky  
Plátěný pytlík na jídlo bez jídla 
(rozdáme centrálně, hlavně si neberte 
sladkosti, max něco málo na energii) 
Osobní výbavu – kpz, tužka, 
uzlovačka, blok A5, sirky, čelovka 
Léky pro osobní potřebu – alergie atd. 
Něco peněz (na vlastním uvážení)

Toaleťák, klidně i dva, i tři 
Mýdlo, šampón 
Ručník 
Hřeben 
Náhradní respirátory, roušky 
Knížku dle vlastního uvážení

4 vařiče 
4 plné  bombičky 300g

Do osobní obálky

Na sebe

Do krosny

Do barelu

Do barelu do družiny

Navíc dle vlastního uvážení

Do krosny do družiny
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květnové bodování  
jednotlivců 2021

Klárka 
Pampeliška 

Rob 
Simča 
Hroch 
Svišť 

Borůvka 
Elda 

Matouš 
Plavec 

Kanička 
Čáp 

Matěj 
Dispro 
Šikula 
Pepíno 
Kubys 
Delfín 
Vítek 
DR 

Ondra 
Lískáč

35 
33 
25 
23 
21 
18 
18 
18 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
13 
13 
11 
11 
11 
6 
6

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
6. 
6. 
9. 
9. 
9. 
9. 
9. 
9. 
9. 
16. 
16. 
18. 
18. 
18. 
22. 
22.

8 kilometrů

Svišť, simča, Rob, matouš, Pepíno, 
pampeliška, borůvka, Plavec, 

Kanička, Kubys, 
klárka, čáp, matěj, dispro, šikula

Stoprocentní docházku měli: 

V květnu bylo 5 oddílových podniků, 
na kterých jsme na vodě upádlovali 

Červená 
Žlutá 

Modrá

61 
60 
48

1. 
2. 
3.

květnové bodování  
družin 2021

Akce Anthropoid

Červená 
Modrá 
Žlutá

3 
1 
2

1 
1 
1

1 
3 
1

1 
2 
3

1 
3 
2

1 
1 
1

2 
3 
1

1 
1 
1

1 
1 
1

1 
3 
2

Červená 
Modrá 
Žlutá

Červená 
Modrá 
Žlutá

Červená 
Modrá 
Žlutá

Červená 
Modrá 
Žlutá

Legitimace

šifra

spojení 
s odbojem

honitba 
Dobrovice

elektrické 
obvody

záhrab

dobývání 
bunkru

bomba

atentát

celkové 
pořadí



6 zapsali: fretka, Budul

co bude

9. 6. – Oddílová schůzka

12. 6. – 13. 6. – Pěší výprava

16. 6. – oddílová schůzka

23. 6. – oddílová schůzka – balení na expedici

30. 6. – 18. 7. – expedice MORAVIA

Sraz v 7:00 na hlavním vlakovém nádraží. S sebou jídlo a vodu na dva dny, neberte však buřty. Spacák, karimatku, celtu, 
přiměřené oblečení, přiměřeně nádobí, vařič a bombu si můžete domluvit do dvojic/trojic, osobní výbava 
samozřejmostí, 100 Kč na vlak. Vše pečlivě sbalte do jednoho, opakuji jednoho, zavazadla. Na nohy pevné boty, nemusí 
být nutně pohorky, do nich kvalitní ponožky, rozhodně ne kotníkové. Návrat přibližně v půl sedmé opět na hlavní 
vlakové nádraží. 

V minulém Kimu jsme vám poskytli impresionistickou báseň od Antonína Sovy, v tomto to bude spíše dadaistická báseň  
od Christiana Morgensterna. A taky Kaničkův pochodový film.



co bylo

7 zapsali:  5. 5. – Kanička, 12. 5. – Simča, 19. 5. – Borůvka, 26. 5. – Budul,  Anthropoid – simča

5. 5. – Oddílová schůzka

12. 5. – Oddílová schůzka

19. 5. – Oddílová schůzka

26. 5. – Oddílová schůzka

Schůzka začala nástupem, na kterém se obodovala kreativní činnost a těm, kteří ještě neodevzdali, se posunul termín na 
příští oddílovku. Poté jsme vyndali C2 a šli po dlouhé době na konečně na vodu. Po vytahání a vynošení lodí de loděnice 
jsme šli hrát polaře, ve kterých zvítězilo Klářino družstvo.

Ve středu 12. května se v 16:00 scházíme na klubovně. Na začátku 
nám  
Fretka oznamuje, že začíná boj družin. Poté nám říká ještě nějaké  
informace. Začíná boj družin. Nejdříve je uzlování, poznávačka kytek a  
signalizace. Když se všechny družiny vystřídaly na všech stanovištích, 
šla se ještě běhat štafeta. Poté už byl nástup a konec.

Tuto oddílovku jsme pokračovali v boji družin. Zahájili jsme vysvětlením pravidel petanque od roverů pro nováčky, kteří 
ho ještě nehráli. Následoval tedy turnaj. Třetí družina odešla na zdravovědu pod vedením Náprstka. Poté, co se družiny 
protočily, jsme šli na louku, kde se konalo přetahování. Dopadlo podle očekávání, nějaké družiny jsou na sílu prostě 
silnější, s tím nic neuděláme (vyhrála modrá družina, pozn. red.). Po přetahování jsme se proběhli k Vicenovi, kde jsme, 
kousek od jeho pomníku, dělali přepalování provázku. Po akci jsme tam vše uklidili a běželi zpět ke klubovně. A protože 
se zjistilo, že je většina z nás v házení a chytání míčů dost tragická, zbylý čas jsme strávili trénováním na louce. Ke konci 
se z toho uspořádal i takový závod do boje družin, kde šlo vlastně o to, jakou možnou největší vzdálenost jsme si v 
družině schopní přehodit. Po oddílovce se pár z nás ještě odebralo na koupaní v Jizeře, připojil se i Fretka. Bylo to 
příjemné, měli by všichni…

I další z květnových oddílovek byla věnována skoro celá boji družin. Začínáme zprudka, závody P550. Družiny vyráží v 
intervalech od mola na Krásné louce směrem Podlázky, zde jsou Treskou otočeny a jedou zpět. Nutno uznat, že výkony 
byly vskutku úctyhodné, vždyť družiny v podstatě půl roku neseděly v lodi. Na vodě zůstáváme i nadále, tentokrát však 
vždy pouze jedna družina, zbylé dvě se totiž odebírají k Treskovi na lukostřelbu, respektive k Budulovi na geografii, no a 
vzhledem k tomu, že to Budulovi dlouho trvalo, stihl pouze dvě družiny. Na závěr, pravda, již po šesté, si povídáme o 
víkendové akci Anthropoid, rozdáváme si povolávací rozkazy. Někteří členové i po rozchodu zůstávají a jdou se 
vykoupat.

Zkracovačka, no.

29. 5. – Anthropoid – zápis modré družiny

Dne 29.5. se scházíme v 9:30 u bazénu. V tento čas nám přijde šifra ve které se dozvídáme co dál. U elektřiny naproti 
tobogánu máme popis, papíry s šiframi k jednotlivým stanovištím a mapy. Po zorientování se se vydáváme na první 
místo naší akce. Zde nacházíme šifru kterou si opíšeme a jdeme dál. O kus dál stojí Budul a začne na nás mluvit 
německy (čemuž jsme nikdo nerozuměl) a chce po nás legitimace, které mu bez zapírání dáváme, pak nás pustí dál. 
Další úkol byl schovat nejmladšího a nejstaršího, to se nám povedlo bez menších komplikací (až na déšť) a pokračujeme 
dál. Po tak 20 minutách dorážíme k vysílači, kde začalo šíleně pršet a padat kroupy, takže jsme museli chvíli počkat a 



co bylo

8

pak jsme si pískli o morseovku. Tento text nám vůbec nevyšel, ale po chvíli nám dochází, co máme dělat, tak to splníme 
a odcházíme. V tu chvíli, jak dorazíme do Dobrovice, zde vidíme Švejka a podle zprávy nám došlo, že on je ten co nás 
bude chytat. Tak jako pokusného králíka posíláme Roba, který to zvládl bez obtíží, poté už je to horší. Snažíme se to 
obejít, ale Žralokovi to došlo, takže se nám to nepovedlo, nakonec proběhl jen Rob a Matouš. Pokračujeme přes 
Vinařice na Chloumek, a pak na zaniklý hrad Chlum, zde na nás čeká Fretka a Dix a ti nám říkají, co se bude dít. Měli 
jsme se dostat přes ně až k území, kde byly důležité dokumenty, ty získáváme a můžeme pokračovat. Po nějaké době 
docházíme k dalšímu stanovišti – zde bereme jen papír a pokračujeme. Když dojdeme do Maroka, tak nám Hroch 
oznamuje že to nezvládá a tím pádem odchází domů, takže pokračujeme sami. U garáží v Čejetičkách dáváme všechny 
dokumenty do garáže a pokračujeme (poté zjišťujeme, že jsem kousek od tohoto místa jednu věc nechali). Na další 
stanoviště dorazíme za 15 minut a tady už je bomba, je u toho i návod jak ji složit. Po složení bomby ji jdeme položit 
pod auto ke klubovně. Tímto končí akce, poté už jsme se jenom všichni odebrali domů.

Schovaný člen žluté družiny.  
Tedy alespoň to Pampeliška  
říká. 

Čápovo výpravové diorámaMapka cesty žluté družiny


