
Jak jsem plnil orlí pero

1F5 JEDNODENNÍ CYKLISTICKÁ TRASA
Už to bude pomalu čtyři roky, když jsem nadšeně listoval svitkem, a hledal nějaké zajímavé orlí pero. 
Bylo to zrovna v době, kdy jsem začal jezdit delší trasy na kole. Nu a netrvalo dlouho, a našel jsem ČIN 
jednodenní cyklistická trasa. Cílem bylo ujet 150 kilometrů bez přerušení jízdy spánkem. Bylo to zrovna 
v době, kdy se na Kaprálově mlýně konalo Celostátní kolo Svojsíkova závodu, kterého se, schodou okol-
ností, účastnili i moji skautští kamarádi z Karlových Varů. Tak jsem se rozhodl, že je zajedu navštívit. No 
nechtěli mi věřit, kdy jsem jim napsal, že dojedu - na kole. Alespoň zpočátku.
Hned druhý den jsem se pustil do opravy mého: vrzajícího, nepřehazujícího, nebrzdícího a všeobecně 
skvělého kola na tuto dlouhou cestu. Třetí den jsem se na zkoušku vydal do školy na kole - tam a zpět 
asi 50 km, neb do té doby jsem nikdy nejel víc jak 20 km. Po této zkoušce jsem usoudil, že to není nic ne-
zvlédnutelného, když budu mít dostatečnou časovou rezervu, a také, když mě rodiče pustí. Po dlouhém 
váhání jsem se nakonec odhodlal zeptt, zdali mě vůbec pustí. Po dlouhém vyjednávání a ujišťování, 
že pojedu opatrně mi nakonec tento podnik schálili.Zbývalo posledních pár dnů, během kterých jsem 
vyrobil držák na GPS a pečlivě vybral nářadí na opravu snad všech částí kola. Všechny věci včetně štangle 
salámu a asi 15ti rohlík jsem zabalil do batohu a ulehl spát.

V neděli ráno jsem vyrazil ještě za tmy směrem na Lednici. Byl jsem tuším již před Novýmy mlýny, když 
teprve vyšlo slunce. Pomalu jsem začal pociťovat první nepříjemné neduhy dlouhé jízdy na kole. Jeli-
kož jsem neuměl dostatečně dobře vysvětlit půjčené GPS, že nechci jet po staré silnici podél dálnice, 
tak jsem byl nucen poslouchat několik hodin neustálého DMMmmDMMmm DMMmmDMMmm.  Už 
jsem byl na cestě přes tři hodiny, když jsem si začal uvědomovat, že to na Kaprálův mlýn budu mít 
problém stíhat. Po krátké pauze jsem tedy vyrazil s ještě větším vypětím sil. A kdesi u Újezdu u Brna na 
mě čekali typické Marphyho zákony v podobě jakéhosi Rally závodu. Zde mi cestu poprvé zkřížila cestu 
červeno-bílá páska říkající, že tady to dál nepůjde. No po krátké poradě s kamarádkou GPS jsem zamířil 
na východ ve snaze objet uzavřený úsek zprava. Jenže v další vesnici mě další páska vyvedla z omylu, že 
bych se na Kaprálův mlýn mohl dostat včas. No a protože po silnici by to byla ještě delší objížďka, sjel do 
Vinic, s nadějí, že by to snad mohlo jít tudy. Po velice strmém stoupání jsem si byl jistý, že se nacházím 
za uzavřeným úsekem, a napojil se na asfaltku. Bohužel i zde mě čekalo červeno-bílé peklo. Praštil jsem 
s kolem o zem a na chvíli zbělel a pak zrudnul stejně jako ta páska. Dal jsem si pár minutovou pauzu, 
během které jsem dal vědět skautům, že se potkáme až v Brně na nádraží, a přepočítal jsem novou tra-
su, tentokrát již de8 nitivně objíždějcí to proklaté místo. Sedl jsem opět na kolo, nemalou rychlostí jsem 
sjel z vinic vtříc novému cíli. Do Brna jsem dojel dokonce dříve než moji kamarádi, a tak jsem stihnul 
nakoupit zásoby paliva na cestu zpět. Na nádraží jsme s Karlovarečákama asi hoďku pokecali (zkončili 
třetí) a začal se pomalu smiřovat se skutečností, že mě čeká ještě stejná cesta domů. Je až podivuhod-
né, jak zpáteční cesta ubýhá rychleji. Pomatuju si jen, že asi deset kilometrů před Hustopečema na mě 
přišla značná krize, kdy už se mi jelo opravdu špatně. Vše vyvrcholilo na konci Hustopeč, kde jsem si 
sedl do trávy, a dal jsem si malý oběd. po snad asi půl hodině, během které jsem málem usnul‼  jsem 
opět sebral odvahu a pozvedl řídítka z prachu. ještě několik kilometrů jsem střídavě jel a vedl kolo, než 
jsem sebral veškeré zbytky sil, a dojel do Břeclavi na jeden zátah. Chvíli to dokonce vypadalo, že to domů 
ani nebude 150 km, a začal jsem uvažovat, že bych si jen doma vyhodil batoh a jel se projet ještě na 
Pohansko. V Břeclavi jsem se ještě otočil u Zámku, kde zrovna byly kolotoče, a kde se zrovna nacházela 
moje rodina, které jsem se ukázal, že stále ještě žiju a jedu. Cestou jsem potkal i Bohouše, kterému jsem 
se pochlubil svým výkonem. a zamířil po hlavní třídě domů. Před domem mi GPS radostně ukázala číslo 
156 km, tak jsem uklidil kolo, osprchoval se, krátce povečeřel a něco kolem 17. hodiny se odebral do 
postele tiše spočinout.

Od té doby jsem podobných cest podnikl už více podobných cest, a musím přiznat, že tato ani nebyla 
tou nejdrsnější. Ale pokud se nepletu, tak v roverském zápisníku visí výzva: Na kole až k moři‼ ! No, třeba 
někdy příště.

Kecka
  



Kalendář KVĚTEN-ČERVEN

12.5. Rada s rádci +Oddílová rada
-16:30 na klubovně, vede HUP

19.5. Oddílová schůzka 
-16:30 na klubovně, vede Kecka

26.5. Oddílová rada/Rada s rádci 
-16:30 na klubovně

26.-28.5. Krajské kolo svojsíkova závodu
 - Družina Mloků jede reprezentovat náš oddíl

2.6. Oddílová schůzka
 - 16:30 na klubovně

3.6. Stěhování tábora

4.6 Vyrábění s Pajdou
-vede Pajda
- bližší info v TT

16.6. Oddílová schůzka

úterý 20.6. schůzka s rodiči SV k táboru
-vede Učeň

víkend 23. – 25. 6. Předtáborová výprava
-pro vlčata i staré vlky, vede Kanár
-pojedeme do Senorad a podíváme se na tábo-
řiště
-informace přijdou e-mailem

úterý 27.6. Porada s rodiči před táborem vlčat
-v 17:00 na klubovně, vede: Ema, Káně, Pancho
dostanete informace k táboru vlčat

SEM-TAM BUL-VAR
JE OKURKOVÁ SEZÓNA!

Selský rozum říká, že ne pořád se musí něco dít. 
A to je, naneštěstí pro bulvární novináře, pravda. 
Důkazem budiž měsíc duben, během nějž  se nic, 
co by stálo za zmínku, nestalo (jedině snad že by 
to uniklo mojí pozornosti). Vždyť taky byla venku 
pořád zima nebo pršelo, komu by se chtělo něco 
dělat? Takovému období my publicisti hantýrkou 
říkáme okurková sezóna. Já jsem na ni však připra-
ven. Aby pořád bylo o čem číst, přináším výsledky 
mého průzkumu ohledně zmiňovaných okurek. 
Takže, 57% tázaných respondentů (ve věku 14-47 
let, u jednoho je věk tajný) tvrdí, že během února 
a března snědli 1-9 okurek. 17,1% nesnědlo žád-
nou. 71,4% lidí má okurky rádo, 14,3% ne, 5,7% lidí 
neví. Zajímavý je průměr snězených okurek na den. 
65,7% tázaných uvedlo, že za den sní nula okurek, 
popřípadě okurků, nebo oharků. 25,7% potom jed-
nu. 2,9% sní deset a více. Podle respondentů se dále 
k okurkám nejvíce hodí erteple s masem, kuře, pá-
rek, další okurky, ještě další okurky nebo chleba. Ni-
kdo by si naopak nedal okurky s hovězím vývarem. 
Další otázka se týkala seřazení různých jsoucen dle 
jejich důležitosti pro život. Pořadí vyšlo následov-
ně (sestupně)- spánek, lidé, možnost cestovat za 
hranice, ledviny, český národ, okurky, Fidorky, To-
máš Klus, hra Activity, fotbal, křesťanství a Andrej 
Babiš, kterého na poslední místo umístilo 100% 
tázaných (teď to ještě napsat můžu, jednání o od-
koupení Sem-Tamu Agrofertem teprve probíhají). 
Zjistil jsem také, že lidé mají stejně rádi okurky a 
papriky, před okurkami však upřednostňují rajčata. 
Ve větší oblibě však mají papriky než rajčata, což je 
pozoruhodné. Nejhůře naopak dopadlo zelí a smrt. 
Další zajímavostí je, že preference jednotlivých ze-
lenin nesouvisí s  politickým smýšlením či s  tím, 
zda subjekty fandí Realu či Barceloně. Posledním 
překvapivým zjištěním bylo, jak byl vybraný vzorek 
společnosti roztříštěn v jedné intimnosti- a to v po-
hlaví. Vyskytlo se tu 14 mužů, 11 žen, 3 psi, 2 nechci 
odpovídat, 1 bez pohlaví, 1 aerogender, 1 náhodný 
pozorovatel, 1 helikoptéra a 1 mravenec. Leč to už 
vlastně úplně s okurkami nesouvisí. Ale co. Je přece 
okurková sezóna.

Vačky

kanároviny

Břetislav II.
 Břetislav II. byl český kníže z rodu Přemyslovců, nejstarší syn knížete a krále Vratislava II. 1. 
zmínky o Břetislavu pocházi z roku 1087, kdy byl pověren obranou hranice proti Sasům, ale byl překva-
pen a většina jeho družiny pobita.
Břetislav dostal jako úděl Hradecko, ale jeho otec s ním nepočítal jako se svým nástupcem a označil 
za svého nástupce jeho nevlastního bratra Bořivoje II. Při obléhání Konráda I. Vratislavem se přidal na 
stranu Konrádovu. Po porážce svého otce a uznání Konráda jako nástupce, uprchl před hněvem otce 
ze země.
 Břetislav se ujal vlády krátce po smrti Konrádově. Jeho vláda byla krátká leč plná radikálních 
změn.Během své vlády se snažil omezit vliv Říše na český stát a zároveň upevnit svou knížecí moc – 
vybíral si proto například biskupy z ciziny, kteří neměli v Čechách oporu v nikom jiném než v knížeti, 
nebo vyhnal představitele rodu Vršovců. Roku 1094 zakázal pohanství , které bylo stále vyznáváno 
(především mezi prostými lidmi). Posvátné stromy a háje byly vysekávány a páleny. O tři roky později 
byli ze Sázavského kláštěra  de8 nitivně vyhnáni slovanští mniši, kteří zde stále uchovávali staroslo-
věnský obřad – odkaz soluňských bratří Cyrila a Metoděje. Klášter poté obsadili benediktini latinského 
obřadu. Roku 1096 prošli Čechami účastníci 1. křížové výptravy došlo k protižidovským pogromům. 
Roku 1098 Břetislav II. zkon8 skoval židovské majetky. Zahraniční politika byla zaměřená proti Polsku, 
kon_ iktní byla hlavně slezká otázka, když Poláci neodváděli poplatek za to, že jim kníže Břetislav I. toto 
území odstoupil.
 K bezprecedentnímu kroku se Břetislav II. odhodlal na Velikonoce 1099 na dvorském sjezdu 
v Řezně o mladšího polorodého bratra Bořivoje II. označil za svého dědice a ná-
stupce, aniž byl předtím zvolen v kolokviích, a požádal , Jindřicha IV., aby mu 
udělil  Čechy v léno. Císař žádosti vyhověl.Tento fakt odporoval stařešinské-
mu řádu a stal se pro další léta zdrojem napětí v zemi (již roku 1097 Břeti-
slav zajal a uvěznil Oldřicha Brněnského, nejstaršího žijícího , Přemyslovce 
nároky na pražský stolec). Roku 1099 Břetislav II. vojensky obsadil Moravu 
a svěřil ji do správy svého bratra Bořivoje. Zatímco Konrádovi potomci emi-
grovali, synové Oty Olomouckého,Svatopluk olomoucký a Ota II. Olomoucký, 
zachovali knížeti věrnost.Břetislav II. zemřel v prosinci 1100 na následky 
atentátu v lesích u Zběčna. Je pravděpodobné, že za akcí stáli Vršovci, 
Kosmas píše, že požíval velké lásky u svého národa a že při jeho pohřbu 
plakali „kněží i lid, bohatí i chudí“, ale jeho nemoudrým rozhodnu-
tím o nástupnictví začínají vleklé boje o vládu v Čechách, i když z 
nich zpočátku vítězně vyšel Bořivoj II.

Kanár

Co číst na klubovně
Miloš Zapletal – Stezka odvahy

Jak už název napovídá, knížka je o stezce odvahy. Není to však ledajaká stezka odvahy. Vybraný táborník 
musí po západu slunce vyrazit z tábor na osamělou cestu po Jizerských horách a nesmí se vrátit dřív, 
než mine noc a celý příští den. Od hlavního vedoucího (náčelníka) dostane mapu, v níž jsou označena 
místa, kudy musí projít. Při pochodu ho nikdo nesmí vidět, pokud ho někdo uvidí, končí zkoušku a vrátí 
se do tábora. To ovšem není všechno. Ráno v devět hodin musí vybraný hoch vyslat kouřové signály, aby 
kluci z tábora věděli, kde se nachází. Potom začínána něho veliká honička. Hlavní hrdina ježek, který se 
na tuto zkoušku vydá, dostane ještě speciální úkol. Jelikož Ježek umí dobře fotit, tak musí zdokumen-
tovat všechny skalní útvary, které spatří. Příběh je plný zvratů a zkušeností. Myslím, že byste tuto knihu 
měli zkusit už z toho důvodu, že je krátká ale zároveň i velice zajímavá. Je rozhodně určena pro všechny 
a skoro kdykoliv k dispozici. Ještě bych vás chtěl poprosit, jestli máte doma vypůjčenou nějakou knihu 
z naší skautské knihovničky, tak ji prosím vraťte. Budu dělat inventuru.

Kyli



ZÁKLADNÍ  KOLO  
SVOJSÍKOVA  ZÁVODU
Břeclav 31.3. - 2.4. 2017

Dne 31.3. v 15:00 jsme se registrovaly v turistické 
základně v Kančí oboře. Tam jsme dostali peníze, z 
těchto peněz jsme koupili jídlo na družinové vaření. 
Potom jsme šli na Panchove lůky. Když jsme tam došli, 
tak jsme přešli vodu a začali jsme rozdělávat oheň. Na 
tom ohni jsme uvařili večeři, Potom jsme si postavili 
stany a začal Večerní táborák. My jsme se představili 
indiánskou písní a tancem. Pak jsme šli spát.

V sobotu jsme startovaly po deváté hodině a závod 
trval skoro celý den. Trasa vedla přes Kančí oboru, ko-
lem Apolla, podél Talijánek a přes Charvatskou zpět na 
Panchove lůky. Holky z trávy které žijí v Břeclavi, tak se 
na trase ztratili. Po Svojsíkově závodě jsme si mohli za-
hrát několik přichystaných her.

Během  večerní hry jsme se snažily bránit naše stano-
viště a obsazovat cizí.  Celou dobu to vypadalo že zele-
ní vyhrajou ale na konec byli poslední.

V neděli dopoledne bylo vyhlášení výsledků:
Mloci  3. místo
Jestřábi 5. místo
Štiky nemohli se zúčastnit, protože jich bylo málo

Doufám že postoupíme i do dalšího kola.
Mlčka

Skautští hrdinové války
20. dubna 2017 se uzavřel velký projekt Skautského institutu ABS, ve kterém mohl kdokoliv bádat nad 
osudy skautů, kteří během 2. světové války padli za vlast. Na webovém portále www.hrdinovevalky.cz si 
můžete přečíst zajímavé osudy těchto sester a bratří. A v sekci dokončených příběhů vám neuniknou 2 
postavy z Břeclavi – vůdce katolických skautů František Pěček, který se před zatčením gestapem otrávil, 
a odborný učitel Ladislav Polášek, vůdce 2. chlapeckého oddílu, který za činnost v odbojářské organizaci 
Obrana národa byl odsouzen na 8 let a těsně po válce zemřel na celkové vyčerpání. O jejich osudech se 
zde nebudu rozepisovat, podívejte na odkázané internetové stránky. Ale zkuste si, 8. května, v den, kdy 
skončila 2. světová válka, na tyto a mnohé jiné skautky a skauty vzpomenout a uctít jejich památku. 
Vždyť nasadili to nejcennější, co každý z nás má, své životy, aby splnili to, co slíbili – …milovat vlast svou, 
Republiku československou, a sloužit jí věrně v každé době… 

I se svou družinou se můžete věnovat padlým hrdinům! Připravte krátký program, ve kterém si o hrdi-
nech přečtete, zahrajete partizánskou hru a navštivte památník obětem 2. světové války. Schválně, víte, 
kde v Břeclavi visí pamětní deska?

Káně

Milí bratříčci, vážení rodičové

Léto se nezadržitelně blíží, slunce už nám také svítí o nějakou tu hodinku déle a je tak načase začít se 
pomalu připravovat na naše tábory (letos poprvé odděleně). Schválně, kolik z vás by chtěla do tábora 
splnit nějaké to orlí pero, korálek či bod do registračky či nováčkovky? Čas běží…  

Dále bych chtěl pogratulovat družině Mloků, která se na Svojsíkově závodě umístila na třetím místě a 
vybojovala si tak postup do krajského kola, které se bude konat ke konci května na Kaprálově mlýně. 
Tímto jim přeji hodně zdaru i v dalším kole (a třeba i postup do celorepublikového).

A nakonec mám radostnou zprávu, že nám byla uznaná dotace, a tak se začátkem příštího roku vypra-
víme za vodními skauty do Hodonína, kde budeme vyrábět oddílovou pramici.

Za vedení oddílu

Kecka

Co se děje ve skautském světe?  

• Patnáct set skautů i přes nepřízeň počasí vylezlo na Ivančenu pod Lysou horou v Byskydech. Uctili tak 
památku pěti členů Odboje slezských junáků, kteří byli popraveni 24. Dubna 1945 v polském Těšíně 
na židovském hřbitově. Skauti a skatky letos na Ivančenu přišli položit přinesené kameny na nově 
opravenou kaskádu. 

• Na skautský svátek svatého Jiří se nezaplnily pouze ulice skauty v krojích. Plné jich byly také sociální 
sítě. Skauti a skauty na ně vkládaly fotky sebe a svých kamarádů v krojích pod hashtagem #pro-
cskauting.

• Junák se v polovině dubna nedobrovolně rozloučil s další skautskou hvězdou. Umřela čestná náčelní 
Junáka sestra Vlasta Macková. Byla aktivní v domácím i světovém skautském dění a účastnila se 
obnovování skautingu po revoluci. 

• Další samostatný Skautský institut se na začátku května otevírá v  Brně na Moravském náměstí. 
Skauti tam získali do pronájmu celou budovu, ve které se budou konat rozmanité skautské akce. 
Navštívíte tam také kavárnu nebo šicí dílnu.

• Nový dokument o skautském hnutí za normalizace můžete shlédnout v dokumentu Skauti bez lilie. 
Zatím není 8 lm ke stažení, vidět ho můžete v kinech po celé republice. Film se v rozhovorech s pa-
mětníky soustředí na obnovu Junáka v roce 1968, na nucené sloučení s komunistickým pionýrem a 
život v „husákovském“ dvacetiletí.

Emuláda

V měsíci květnu a červnu slaví:

Vilík (13), Honzík Horníček (8), Honzík Chlumecký (13), Jindra (11), Pája (10), Marek Peterka (10), Zbojník 
(14), Pancho (63), Vašek (8), TomR (16), Kuba Staněk (11), Jáchym (12), TomZbr (14)



povídej
Petr Novák

 C G C
1. Povídej, jestli tě má hodně rád, víc než já,
 G C
   jestli, když večer jdeš spát, ti polibek dá,
 Emi F C G C
   tak jako já, to už je dávno, tak povídej, hej, povídej.

2. Povídej, nechal tě být, vždyť měl tě tak rád,
   nebos‘ ho nechala jít, když šel k jiný spát,
   tak jako mě, to už je dávno, tak povídej, hej, povídej.

 Emi C D F C
R: Povídej, jestli se ti po mně stýská, když večer jdeš spát,
 D F C
   jestli, když v noci se blýská, nepřestala ses bát.

3. Povídej, ne, já se nevratím, jdi domů spát,
   tvou lásku ti oplatím, víc nemůžu dát,
   jak jsem dal dřív, to už je dávno, tak povídej, hej, povídej.

R:

4. Povídej, ne, já se nevratím, jdi domů spát,
   tvou lásku ti oplatím, víc nemůžu dát,
   jak jsem dal dřív, to už je dávno, tak povídej, hej,   povídej.

Váva Mlčka Zbojník Tomr Kanár Miki

Výprava 1 1 1 1- 1-

večerní hra 1+ 1 1 1 1 1

Výprava na pruty 1 1+ 1- 1 1 1

Vaření s vlčaty 3- 2- 3- 2 2 1

Bojovka 1+ 1+ 1+ 1 1 1

Učňove dilema 1- 1 1- 1 1 1-

Ráno s odpadky 2- 2- 2 1- 1 1+

Celodeňák 1+ 1+ 1+ 1 1+ 1

Večerní pokec s 
Pajdou

1+ 1- 1+ 1 1+ 1

50 věcí…  1- - 1 1 1 1

Píšťalky 1+ 1 1+ 1 1 1

Večer s Osadníky 1 1+ 1+ 1- 1 1

Ůklid 1 1 1 1- 1 1

Jídlo 1- 1 1- 1 1 1-

Prostředí 2- 1 1- 1 1 1-

Ubytování 1 1 1 1 1 1

Chování 1- 1- 1- 1- 1- 1-

Celkově 1 1 1 1 1 1

seznam tipů na 
Družinnovou 
činnost
Na Velké velikonoční výpravě jsme procházeli 
seznam „50 věcí, které by měl každý zažít do 
12 let věku“ . Zde je výpis některých činností, 
které  bychom chtěli zažít během oddílového 
života

• Postavit si přístřešek
• Házet žabky
• Pouštět draka
• Vyrazit na dlouhou cestu na kole
• Hrát šipkovanou
• Uspořádat šnečí závod
• Jít ven naboso
• Pozorovat hvězdy
• Zkoumat co žije v rybníce
• Udělat domeček divokému zvířeti
• Odchovat motýla od housenky
• Jít na noční procházku přírodou
• Zasadit rostlinu a sníst její plody
• Pozorovat ptáky dalekohledem
• Odlovit kešku
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bodování starých 
vlků – Duben 2016 

Poř Přezdívka Součet bodů

1. Miki 111

2. Váva 108

3. Kanár 107

4. Tomr 104

5. Mlčka 101

6. - 7. Tomzbr 89

6. - 7. Zbojník 89

8. Kyli 82

9. Chrostík 72

10. Trumpet 70

11. Řízek 67

12. Honzík 59

13. Tomík 56

14. Vilík 43

15 Šimon 42

16 Lukáš G. 35

 

Poř Družina Body

1. Mloci 86.05

2. Jestřábi 63.09

3. Štiky 58.35

 
V Dubnu bylo celkem 6 akcí –3 DS(Mloci 4), 1 
OS, 1 Oddílová výprava a 1 Promítání+Brigáda

Všudybylové (100%) – MIki, Kanár, Váva
Skorovšudové (75 – 99,9%) – Tomzbr, Tomr, 
Mlčka, Zbojník
Akorátníci (50 – 74,9%) – Řízek, Honzík, Trum-
pet, Kyli, Chrostík, Vilík, Tomík, Šimon
Málobylové (25 – 49,9%) – nikdo
Nikdebylové (0 – 24,9%) – Lukáš G., Bača(0%‼ ), 
Egon(0%‼ ), Honvan(0%‼ )

staří vlci: 6 akcí
16 bodovaných, Ø 70,84%

bodování starých 
vlků – březen 2016 

Poř Přezdívka Součet bodů

1. - 2. Váva 127

1. - 2. Mlčka 127

3. Chrostík 125

4. Kyli 124

5. Řízek 122

6. Miki 120

7. Tomzbr 119

8. Tomík 117

9. Kanár 107

10. Tomr 77

11. Trumpet 76

12. Egon 60

13. - 14. Vilík 58

13. - 14. Honzík 58

15 Honvan 46

16. - 17. Lukáš G. 35

16. - 17. Zbojník 35

18. Šimon 30

 

Poř Družina Body

1. Mloci 77.72

2. Jestřábi 72.22

3. Štiky 63.87

 
V Březnu bylo celkem 6 akcí –3 DS, 1 OS, 1 
Oddílová výprava a 1 Brigáda

Všudybylové (100%) – Váva, Mlčka, Tomík
Skorovšudové (75 – 99,9%) – Tomzbr, Tomr, 
Řízek, Miki, Trumpet, Kyli, Chrostík
Akorátníci (50 – 74,9%) –  Vilík, Honzík, Kanár, 
Lukáš G., Egon
Málobylové (25 – 49,9%) – Zbojník, Šimon, 
Honvan
Nikdebylové (0 – 24,9%) – Bača (0%‼ !)
staří vlci: 6 akcí
18 bodovaných, Ø 71,28%


