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Začátek skautského roku 
Vlčata, skauti, roveři, rádcové i vůdcové, začíná nám další skautský 
rok. Doufám, že se na něj všichni těšíte tak jako já. Na schůzky, 
výpravy, přespávání v klubovně, hry, soutěže, vaření čaje… prostě na 
všechny kamarády, se kterými na vás zase čeká spousta dobrodružství. A 
já se těším, že se naučíte spoustu nových věcí, budete si dobrými 
kamarády a posunete se o pořádný kus na své vlčácké nebo skautské 
stezce. Rádcům přeji, aby je vedení družin bavilo, aby rádi 

připravovali zajímavý program. Budeme pokračovat v činnosti tam, kde jsme v červnu 
skončili. Vlčata, která jsou rozdělena do dvou šestek (Lišáci a Netopýři), povede Koj a 
Mech (a samozřejmě já). Skauti - Ostříži - budou vedeni rádcem Jakubem, kterému budou 
pomáhat Marian a Radek. Kromě pravidelných pátečních schůzek nás čekají výpravy a 
možná i další akce, které si s družinou naplánujete. Snažte se nevynechat jediný 
družinový a oddílový podnik a buďte těmi vlčaty a skauty, na které se oddíl může 
spolehnout! 
I letos bude probíhat bodování - za účast na schůzce, na výpravě, za soutěže, za plnění 
stezek, za dobrovolnou práci pro oddíl. Body po každém měsíci sečteme a na oddílové 
schůzce vždycky vyhlásíme vítěze, který se možná může těšit i na malou odměnu. Ano, 
každý první pátek v měsíci budeme dělat oddílové schůzky ve velké klubovně, abychom 
probrali oddílové záležitosti a také si zahráli hry, na které je potřeba více hráčů. 
S přípravou těchto schůzek budou pomáhat i roveři, kteří nejsou rádci, tedy Dalim a 
Lukáš. První oddílová schůzka proběhne v pátek 5. října. 
 
 
 

Vzpomínky na tábor 
Letošní tábor máme skoro dva měsíce za sebou, ale stále na něj rád vzpomínám. Na hrozná 
horka při stavbě, spoustu bouřek, povodeň na potoce, táborové ohně i ohýnky v týpí… 

Tábor byl tak trošku jiný, vždyť jste poklad našli, tedy vykopali, 
skoro hned první den! Pirátská truhla, dnes již prázdná, by mohla 
vyprávět, kdyby místo jedenácti petlic měla aspoň jednu pusu. Celý 
tábor potom trvalo, než jste našli cesty ke všem klíčům a mohli 
truhlu otevřít. Musím napsat, že se mi líbilo, jak jste 
spolupracovali nebo aspoň jste se snažili. Jak roveři celou 
pirátskou posádku vedli za dobrodružstvím a chránili v nebezpečí. 
Jak skauti spolupracovali s vlčaty a všichni dohromady tak 
úspěšně získávali klíče. Ale nejen klíče, naučili jste se i 
orientovat v přírodě, rozdělávat oheň, uklízet si ve stanu a vůbec 
přežít čtrnáct dní v přírodě a užít si to. Tábor také bude pro řadu 
vlčat navždy vzpomínkou na jejich vlčácký slib složený před celým 

oddílem u ohně v týpí. Doufám, že už máte všichni správně našitého vlčka na kroji! Čas 
na táboře byl také věnován plnění bodů do stezky a některým z vás se podařilo naučit se 
hromadu věcí a stezku splnit. Za to máte mou velkou pochvalu a čekají na vás úkoly ze 
stezky další. Opravdu se mi moc líbilo, jak vás plnění stezky bavilo a sami jste se 
snažili. Rovery bych chtěl pochválit za to, jak se letos úspěšně střídali v rolích 
šéfkuchařů a (byť za vydatné pomoci Jéni a Sheryho) vařili pro celý tábor. Myslím, že 



jako oddíl jsme na táboře obstáli, dokázali jsme si, že když všichni přiložíme ruku 
k dílu, ať už je to při vaření, ježdění pro vodu, přípravě dřeva, je to naše skautské 
táboření pohoda a nerozhází nás ani nepřízeň počasí. 
Nad táborem svítí měsíc, celé údolí je lehce zahaleno do mlh, na stráni nad loukou strmí 
zbylé smrky, je ticho, tma a i já už půjdu spát a těšit se na další táborový den… 
 

Naše podzimní výpravy 
Vypadá to, že i letos vyrazíme každý měsíc alespoň na jednu výpravu do přírody. Napište 

si proto termíny do diářů a kalendářů a naplánujte si čas tak, ať na 
žádné oddílové akci nechybíte. Jedinečná výprava se nedá opakovat! 

21.-23.9. Boudička (spojeno se slibovým ohněm) 
12.-13.10. jednodenní výprava (předtím přespání v klubovně) 
25.-28.10. středisková výprava (Mentaurov  u Litoměřic) 
23.-25.11. výprava na Kocourov (vlčata), tajná výprava (skauti) 
8.12.  Mikulášská besídka a Country bál 
5.1. 2013 Tříkrálová sbírka 
25.-26.1. vlčí stopou na Žabka 

…a nezapomeňte si už teď poznamenat, že letní tábor bude 1.-15.7. 2013. 
Kde? To se nechme překvapit… 
 
 

Oddílový web a fotogalerie 
 Informace o oddílových akcích a dalších záležitostech najdete jako obvykle na 
naší webové stránce http://fefo.cz. Fotografie z výprav a z tábora jsou na 
http://trojka-kh.rajce.idnes.cz. Během podzimu se pokusíme webové stránky 

předělat a zpřehlednit… 
 
 

Výprava na Boudičku (21.-23. září) 
Třetí zářijový víkend bude ve znamení naší první podzimní 
výpravy. Pojedeme na Boudičku. V pátek večer se rozhoří 
táborový oheň, u kterého budou skládat svůj vlčácký slib ta 
vlčata, která to nestihla na táboře a která si během září splní 
zbývající body nováčkovské zkoušky. Na výpravu proto pojedeme 
v kroji. Dále si s sebou vezměte spacák, karimatku, stan 
(dohodněte se, s kým budete spát a případně si zapůjčete 

oddílový), nové oddílové tričko, sekerku (skauti) nebo kladivo (vlčata), pevné boty, jídlo 
na páteční večeři (další dny bude jídlo společné), 70 Kč a samozřejmě věci na schůzku. 
V sobotu budeme mít za úkol opravit (spíše znovu udělat) přístupovou lávku na tábořiště 
a čekají nás indiánské hry. Nechte se překvapit… 
Sraz je v pátek v 17:00 na nádraží KH město, návrat v neděli ve 12:30 tamtéž 
 
 

Co s sebou nosíme na schůzku 
Na každou schůzku si s sebou přines: stezku nebo nováčka, zápisník, tužku, KPZ, 
uzlovačku (2m dlouhý provaz tlustý jako tvůj malíček), kapesník. 
Od letoška bude mít každý zápisník formátu A5 v tvrdých deskách (linkovaný 
nebo čtverečkovaný). Někdo ho máte už od tábora, ostatní si ho pořiďte do příští 
schůzky. 

Kdo nenosí povinné vybavení, připravuje sebe a svou družinu o cenné body! 
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