
Podstatou této aktivity je, že si oběd družina musí 

těžce vydobýt v programu. Zjednodušeně řečeno, za 

úspěšně splněnou část úkolu během programu získá 

družina jednu porci jídla. Hlavním úkolem družiny je 

na konci programu mít dostatek porcí pro všechny. 

Tato aktivita se lépe aplikuje ve větších počtech, 

takže je především pro velké družiny, případně pro 

více družin zároveň. Jestli bude družina fyzicky 

dostávat porce (např. sáčky s přesně odměřeným 

množstvím surovin) nebo pouze teoreticky a na 

konci programu se to odměří, nechám na vás. 

Za ideálního předpokladu a správného naplánování 

by mělo dojít k situaci, kdy družina bude mít tak 

o jednu – dvě porce méně, než kolik je členů. Poté 

totiž musí logicky dojít k diskuzi o tom, jak se jídlo 

v družině rozdělí. Dostane více ten, který se nejvíce 

snažil nebo se bude družina pevně držet toho, 

že všichni by měli dostat rovný podíl? Vyslechněte 

si názory a dost možná se dozvíte zajímavé věci.

VyPRaVy

Příprava 

jídla zabírá 

na každé 

výpravě 

spoustu času. 

Proè tedy ten 

čas nevyužít 

a nezpříjemnit 

si ho nějakou 

aktivitou? Přeji 

hodně chutnou 

výpravu!

a nezpříjemnit 

si ho nějakou 
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Kdo si myslí, že jezení snídaně u stolu 

je moc mainstream, připraví své družině 

tuto aktivitu. Dotyčný si musí o něco 

přivstat, a odnést zásoby určené k snídani 

(nebo jinému jídlu) k nějakému stromu, 

na který vše pověsí. Tato aktivita má 

více obtížnostních stupňů. První je prostý 

– družina musí na strom vylézt a snést 

si své drahocenné kalorie dolů. Druhým 

stupněm je, že si každý musí pro svou 

snídani vylézt sám (ideálně když má každý 

vlastní strom). No a stupněm třetím je, 

když je dáno jako pravidlo, že se jídla 

nesmí dotknout nic jiného, než pusa 

strávníka – tedy že jsou např. jednotlivé 

rohlíky pověšeny za nitky ze stromu a 

každý si bude svůj okusovat.

-  Upravte si den aktivity 

podle toho, co je na jídel níčku (nebo 

naopak, upravte si jídelníček) – no zkus-

te si okusovat cornfl akes pověšené ze 

stromu .
-  Dávejte pozor na bezpečnost, hlado-

vý skaut na sebe po ránu nehledí.

Rady: 
-  Velmi důležité je správné časové 

naplánování. Bez něj vám hrozí, že se družina 

buďto nakonec přejí, nebo bude skomírat o hladu.

-  Opět je důležité myslet na to, co je na 

jídelníčku – ulehčete si trošku práci a dejte na 

oběd něco, co se dobře dělí např. těstoviny. 

-  Naplánujte program tak, aby mohl rádce hrát 

s ostatními a byl součástí týmu, i když možná 

skončí trošku hladový .

Rady: 



VyPRaVy

Podívejme se trošku do světa. Před snídaní, ideálně na rozcvičce, si zahrajte nějakou malou hru. V podstatě stačí i kámennůžkypapír, jde pouze o to, udělat si nějaké pořadí v družině. Když se budete chystat na snídani, zeptejte se, kolikátý kdo byl, a podle toho jim řekněte, jaký světadíl jsou. První je Evropa, druhý je Severní Amerika, třetí je Austrálie, čtvrtý je Jižní Amerika, pátý je Asie a šestý je Afrika. Pokud je vás méně, spojte Ameriky nebo např. vyřaďte Austrálii. Pokud je vás naopak více, dejte více lidí do posledních kontinentů. Podle toho, jakým světadílem jsou, takovou snídani členové družiny dostanou – myšlenka je taková, že první tři světadíly budou mít pohodovou snídani s cornfl akes a čajem a třeba tatrankou, s tím však, že chudší světadíly si musí vystačit s daleko ubožejší snídaní např. chlebem nebo suchým rohlíkem. Během snídaně se pobavte o tom, jak i taková věc, jako dobrá snídaně, je pro mnoho lidí na světě nedosažitelná.
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Tato aktivita se bude členům v družině určitě velice líbit, zároveň však počítejte, že se trošku prodraží… Je to prosté, nachystejte si dostatek různých druhů pochutin, které budou vaši členové pojídat. Ti se rozdělí do dvojic (jedlík a krmič  po kole se střídají) a všichni se posadí za stůl. Pak už je před ně dáno jídlo. Úkolem krmiče je co nejrychleji naládovat jedlíka, aby to hezky snědl. Hraje se na kola, co kolo to nový chod. Samozřejmě, jíst obyčejné jídlo by bylo příliš snadné, proto dejte své fantazii volnost a popřemýšlejte, co by mohlo být zajímavým chodem soutěže. Zde je několik příkladů „specialit“, které můžete využít: vařené brambory polité čokoládou, sklenice mléka, zavináč, tatranka, zmrzlina (zákaz kousání!), sklenice rajčatového džusu atd. 

- Opatrně ať to nepřeženete s kombina cemi, aby se někomu neudělalo špatně.
- Mějte skutečně na paměti rozpočet, není to nejlevnější aktivita – značkový kaviár bych například vynechal .

Rady: 

-  Nezapomeňte, že jste na výpravě a družina potřebuje jíst, tak opatrně aby vám pak Afrika neomdlela, že neměla dost velkou snídani.
-  Pokud to aspoň trošku jde, zkuste více rozlišit snídaně mezi bohatými kontinenty .

Rady: 

Připravil: Mačo
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