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Začátek podzimu 
Tak máme za sebou první měsíc činnosti. Zvládli jsme dvě schůzky a jednu 
víkendovou výpravu. Rozjelo se bodování a známe vítěze za první měsíc. Také 
jsme mezi sebou přivítali několik nováčků - Ondra je skautů a Teo a Kuba u 
vlčat. Během tří měsíců by měli složit nováčkovskou zkoušku, aby se stali 
řádnými členy našeho oddílu. Pomáhejte jim, ať jsou v oddíle brzy jako doma. 

V říjnu nás čeká několik schůzek, dvě výpravy a mnoho her, legrace, soutěžení i učení se 
nových věcí. Mimo jiné se opět soutěží v bodování - kdo získá v říjnu nejvíce bodů? 
Zvláštní body může v říjnu získat ten, kdo předloží vzorně vedený zápisník. Tak ať se nám 
mezi padajícím listím líbí a společně se sejdeme 2. listopadu na oddílové schůzce. 
 
 

Čekatelské zkoušky 
Skautský oddíl nemůže vést jen tak někdo, pouze skautský vůdce. Ten má složenou 
„vůdcovskou zkoušku“, při které je vyžadováno mnoho znalostí z teorie i praxe 
vedení oddílu, táboření, organizace, psychologie a dalších disciplín. Vůdcovské 
zkoušce předchází zkouška „čekatelská“, která je jednodušší a po jejímž složení se 
mladý vůdce-čekatel může podílet na spoluvedení oddílu. Na složení čekatelské 
zkoušky se v našem oddíle právě teď připravují čtyři rádcové - Jakub, Marián, 
Pepa a Dalim. Budou se muset mnohé naučit, aby obstáli, ale mám radost, že se 

k tomuto kroku odhodlali a že do budoucna třeba i uvažují o vedení našeho třetího 
oddílu. Držme jim palce! 
 
Indiánská výprava do Údolí studánek 

O víkendu 21.-23. září jsme se v podvečer vydali vlakem na jih, abychom tento 
čas strávili v Údolí studánek neboli na Boudičce. Byla nás asi polovina, 
řada z vás onemocněla nebo vynechala výpravu z jiného důvodu. Nebo se snad 
někomu nechtělo? Do údolí jsme přišli již za tmy, postavili stany - 
tentokrát na okraji horní louky, protože dolní byla rozrytá od prasat a 
plná bahna. Po večeři zaplál slavnostní oheň, při které skládal svůj vlčácký 

slib Adámek. Máme tedy zase o jedno vlče víc a doufám, že vás bude stále přibývat! 
V sobotu jsme opravovali příchodovou lávku, moc se mi líbilo, jak jste se všichni 
zapojili do práce a nebáli se, že se zašpiníte. Lávka je opravená, pár měsíců vydrží, ale 
na jaře by se měla udělat kompletně nová. Zbytek dne byl ve znamení indiánských her a 
vaření oběda a večeře. Když vyšel měsíc, vydali jste se do lesa hledat léčivé měsíční 
kameny. Výprava se vydařila, byla to naše poslední letošní se spaním pod stany. Ale 
poslední rozhodně nebyla! 
 

Výprava na Boudičku pohledem Honzíka 
V pátek 21. 9. jsme vyjeli vlakem z městského nádraží do Zbraslavic. Odtud jsme pěšky 
pokračovali na Boudičku. Postavili jsme si stany a opekli buřty, Adámek ještě sliboval 
na vlče. V noci pršelo takže kdo měl špatně postavený stan měl smůlu. V sobotu dopoledne 
jsme opravovali lávku přes bažinu. K obědu jsme ve dvou skupinách vařili polévku. Dost 
se nám povedly. Odpoledne jsme hráli hry, například popo-aha-kapiu a lakros. K večeři  
jsme měli těstoviny s lunchmeatem, kdo chtěl, měl i s houbami. Ráno jsme složili (mokré) 
stany a Boudičku dali do původního stavu. Vlak jsme stihli a odjeli domů. 
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Výsledky zářijového bodování 
Vítězem v zářijovém bodování se u vlčat stal Kryštof (70 bodů) a u skautů Honzík (323 
bodů). Vítězům blahopřeji a jsem zvědavý, kdo zvítězí v říjnu. 
 

Co bodujeme a jak 
V oddíle bodujeme řadu věcí a každý se snaží, aby měl více bodů než ostatní a dobře se 
umístil v měsíčním, ale hlavně celoročním bodování. Body lze získat za docházku, soutěže 
a plnění stezky. Bodování se trochu liší u vlčat a u skautů. 
 
Vlčata 
Schůzka 10, omluva ze schůzky 5, neomluvená schůzka 0 
Výprava 10 za každý den (15 u jednodenní), omluva z výpravy 5 
Bodovací soutěž 0-10, Splněný bod ve stezce 10 
Zvláštní úkol v měsíci 0-10 
 
Skauti 
Schůzka 10 
Výprava 100 za každý den 
Chování 0-10 
Splnění speciálních úkolů 0-10 
Bodovací soutěž 0-10, Splněný bod ve stezce 10 
 
 

Naše říjnové výpravy 
V říjnu nás čekají dvě výpravy. První začne tím, že si protáhneme 
schůzku v pátek 12. října o společnou večeři a přespání v klubovně. 
Nezapomeňte si proto spacáky a karimatky. V sobotu ráno vyrazíme 
do Bylan, kde se naučíme vyrábět keramiku jako v pravěku. Potom 
nás čeká strastiplná a dobrodružná cesta domů. Návrat ke klubovně 
bude do 18 hodin. 

Druhá výprava je středisková (účastní se všechny oddíly!) a uskuteční se o podzimních 
prázdninách, od čtvrtka 25. října do neděle 28. října. Pojedeme do Českého středohoří. 
Bydlet budeme na skautské základně Mentaurov u Litoměřic. 
 
 

Co s sebou nosíme na výpravy 
Abyste bez nehody přežili naše výpravy, je třeba si před odchodem z domova 
zkontrolovat, zda máte sbaleno vše potřebné. A hlavně si to vše sbalte do 
batůžku či batohu na záda, ruce musíte mít volné. Věci, které se nevejdou do 
batohu, je potřeba k němu pevně přivázat, třeba uzlovačkou nebo řemínkem, 
aby neplandaly všude okolo. 
 

Na jednodenní výpravy nosíme: věci na schůzku + pláštěnku, zavírací nůž (dýky a jiné 
typy jsou zakázané!), pití (nejlépe vodu nebo čaj, přeslazené džusy žízeň nezaženou!), 
svačinu, na sebe přiměřené oblečení (co se týká barev i sezony), oddílové tričko, pevné 
boty, čepici (proti slunci nebo zimě), náhradní ponožky (v zimě i náhradní rukavice a 
čepici!). 
Na vícedenní výpravy si navíc přibalte: spacák, karimatku, stan (nebo jeho část - podle 
dohody), teplé oblečení na spaní, baterku (nejlépe čelovku), jídlo na společné vaření dle 
dohody, ešus nebo kovovou misku, lžíci. 
 
 
Féfo - 3. skautský oddíl Kutná Hora 
vůdce - Tomáš Fér, tomas.fer@centrum.cz, tel. 723 939 784  
http://fefo.cz 
 

Výsledky zářijového bodování 
Vítězem v zářijovém bodování se u vlčat stal Kryštof (70 bodů) a u skautů Honzík (323 
bodů). Vítězům blahopřeji a jsem zvědavý, kdo zvítězí v říjnu. 
 

Co bodujeme a jak 
V oddíle bodujeme řadu věcí a každý se snaží, aby měl více bodů než ostatní a dobře se 
umístil v měsíčním, ale hlavně celoročním bodování. Body lze získat za docházku, soutěže 
a plnění stezky. Bodování se trochu liší u vlčat a u skautů. 
 
Vlčata 
Schůzka 10, omluva ze schůzky 5, neomluvená schůzka 0 
Výprava 10 za každý den (15 u jednodenní), omluva z výpravy 5 
Bodovací soutěž 0-10, Splněný bod ve stezce 10 
Zvláštní úkol v měsíci 0-10 
 
Skauti 
Schůzka 10 
Výprava 100 za každý den 
Chování 0-10 
Splnění speciálních úkolů 0-10 
Bodovací soutěž 0-10, Splněný bod ve stezce 10 
 
 

Naše říjnové výpravy 
V říjnu nás čekají dvě výpravy. První začne tím, že si protáhneme 
schůzku v pátek 12. října o společnou večeři a přespání v klubovně. 
Nezapomeňte si proto spacáky a karimatky. V sobotu ráno vyrazíme 
do Bylan, kde se naučíme vyrábět keramiku jako v pravěku. Potom 
nás čeká strastiplná a dobrodružná cesta domů. Návrat ke klubovně 
bude do 18 hodin. 

Druhá výprava je středisková (účastní se všechny oddíly!) a uskuteční se o podzimních 
prázdninách, od čtvrtka 25. října do neděle 28. října. Pojedeme do Českého středohoří. 
Bydlet budeme na skautské základně Mentaurov u Litoměřic. 
 
 

Co s sebou nosíme na výpravy 
Abyste bez nehody přežili naše výpravy, je třeba si před odchodem z domova 
zkontrolovat, zda máte sbaleno vše potřebné. A hlavně si to vše sbalte do 
batůžku či batohu na záda, ruce musíte mít volné. Věci, které se nevejdou do 
batohu, je potřeba k němu pevně přivázat, třeba uzlovačkou nebo řemínkem, 
aby neplandaly všude okolo. 
 

Na jednodenní výpravy nosíme: věci na schůzku + pláštěnku, zavírací nůž (dýky a jiné 
typy jsou zakázané!), pití (nejlépe vodu nebo čaj, přeslazené džusy žízeň nezaženou!), 
svačinu, na sebe přiměřené oblečení (co se týká barev i sezony), oddílové tričko, pevné 
boty, čepici (proti slunci nebo zimě), náhradní ponožky (v zimě i náhradní rukavice a 
čepici!). 
Na vícedenní výpravy si navíc přibalte: spacák, karimatku, stan (nebo jeho část - podle 
dohody), teplé oblečení na spaní, baterku (nejlépe čelovku), jídlo na společné vaření dle 
dohody, ešus nebo kovovou misku, lžíci. 
 
 
Féfo - 3. skautský oddíl Kutná Hora 
vůdce - Tomáš Fér, tomas.fer@centrum.cz, tel. 723 939 784  
http://fefo.cz 
 


