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Nádherný podzim 
Letošní podzim se opravdu vydařil. Jako kdybychom to tušili, naplánovali 
jsme si v říjnu dvě výpravy - při první do Bylan jsme málem chodili 
v tričkách a užili jsme si pravěku. Při té druhé do Českého středohoří 
jsme naopak zapadli sněhem a užili si (pod)zimních mafiánských radovánek. 
Kdo jste byl, víte, kdo ne, počtěte si o něco níže. Byla to první opravdu 
středisková výprava, které se účastnily všechny oddíly. Bylo nás 
dohromady více než 60! Také máme dalšího nováčka - Ondru. Nějak se nám 
ti Ondrové rozmnožují, budeme pro ně muset vymyslet nějaké přezdívky… 

Jsem rád, že se náš oddíl rozrůstá, schopní a kamarádští kluci jsou vždycky přínosem. 
Snažte se proto být všichni dobrými kamarády. Nebuďte líní, ale snažte se statečně 
postupovat po své vlčácké nebo skautské stezce a buďte dobrým příkladem všem ostatním.  
Mám radost, že se to spoustě z vás daří. 
Na první říjnové schůzce proběhly ve vlčácké smečce volby. Lišáci si za šestníka zvolili 
Kryštofa a Netopýři Očka. Zástupcem (podšestníkem) je Blesk u Lišáků a Matěj u Netopýrů. 
Šestníci a jejich zástupci jsou ti, kteří mají na starosti ostatní kluky v šestce, 
pomáhají jim a dávají pozor na pořádek. Také by se měli snažit být těmi nejlepšími 
vlčaty, účastnit se všech akcí a být nejdále s plněním stezky. 
V sobotu 8. prosince proběhne tradiční středisková Mikulášská besídka v sokolovně (od 14 
hodin). Tradicí je, že každý oddíl zde předvede nějakou scénku. Tu tedy musíme v průběhu 
listopadových schůzek nacvičit, abychom si na Mikulášské neudělali ostudu. Ten samý den 
se od 20 hodin koná již 18. skautský Country bál, na který zveme všechny rodiče a další 
příznivce. Pozvánka je na poslední straně, vstupenky budou k dispozici u vůdců oddílů. 
Přeji vám plno bláznivých nápadů a jako celý oddíl se sejdeme na oddílové schůzce 7. 
prosince. 
 
 

Máme nové čekatele! 
Minule jsem zmiňoval, že naši tři rádcové se účastní čekatelského kurzu, 
který je připraví na spoluvedení oddílu. O víkendu 19.-21.10. se v Čáslavi 
podrobili čekatelské zkoušce, ve které všichni obstáli. Gerlachu, Mariáne a 
Pepo, gratulujeme vám a těšíme se, že nové znalosti uplatníte při spoluvedení 
našeho oddílu. 

(Možná se divíte, kdo je to Gerlach? To je nová přezdívka Jakuba Vlastníka, zeptejte se 
ho. Každopádně, jestli někdy realizuje to, co naplánoval - skauti, máte se na co těšit!) 
 
 

Výprava do pravěkých Bylan (12.-13. října) 
V pátek jsme se sešli jako vždy na schůzce. Ale tentokrát to byla 
schůzka speciální, nešli jsme v šest domů, ale spali jsme v klubovně! 
Sešlo se nás hodně, nikdo si to nechtěl nechat ujít! Ráno jsme si 
sbalili věci na cestu a s Tomášem a Kojem jsme vyrazili pěšky do 
Bylan na archeologické naleziště. Paní nám ukázala keramiku, 
kterou v Bylanech vykopali, a povídala, jak je archeologie 
dobrodružná! Pak jsme si sami mohli zkusit něco vytvořit z 



keramické hlíny. My jsme dělali mističky, ale skauti si troufli i na počítač s 
příslušenstvím!  
K obědu jsme si opekli buřty a potom už jsme šli zpátky do klubovny. Počasí nám přálo, 
celý den bylo jasno, takže jsme cestou mohli hrát spoustu her! Nejlepší hra byla 
dobývání hradu Slovanů, kde jsem ukradl tři kameny. Teď už se nemůžeme dočkat, až 
dostaneme naše mističky vypálené! Byl to super výlet. 
             Očko 
 
 

Podzimní středisková výprava do Mentaurova 
Ve čtvrtek 25.října 2012, první den podzimních prázdnin jsme se vydali 
autobusem směr severní Čechy. Cílem naší mafiánské výpravy byla základna 
Mentaurov u Litoměřic. Kromě našeho třetího oddílu se výpravy zúčastnili 
také naši skauti a skautky z prvního, pátého a také sedmého oddílu. V 
Mentaurově jsme se nejdříve ubytovali a rozdělili se na tzv. mafiánské 
rodiny, které celou výpravu plnily různé úkoly a sbíraly body.  
Náš třetí oddíl tvořilo celkem 9 skautů a všichni jsme se vešli na jeden pokoj 
s číslem 3. Po obědě jsme si do malého baťohu sbalili věci na výpravu a 

vydali jsme se na průzkum okolí. Cestou, která vedla převážně do kopce, jsme hráli různé 
hry, kdy jsme se museli na povel rychle schovat v lese nebo si lehnout na zem či se 
seřadit co nejrychleji podle velikosti. První večer jsme si jako správní mafiáni šli 
zahrát do kasina. Nejvíc si mi líbila ruleta a také piškvorky.  
V pátek nás čekala další výprava do přírody. Naším cílem byla rozhledna Varhošť, odkud 
byl moc pěkný výhled na celé České středohoří. Než jsme se ale na ni vyšplhali, čekali 
nás cestou prohlídky od „celníků“, kteří kontrolovali, zda u sebe nemáme nějaké pašované 
zboží. I když jsem se trochu bál, povedlo se mi propašovat bonbóny a doutníky! Večer se 
konalo kino, promítání filmu Jak vycvičit draka. Vstupné byly peníze, které jsme 
vyhráli v kasinu. 
V sobotu ráno napadl sníh a čekala nás další etapa. Úkolem bylo postavit co nejvyšší 
kopec ze sněhu. Ten jsme pak museli bránit před útoky dalších mafiánských rodin. 
Odpoledne jsme hráli ve středisku další hry. Moc se mi líbila seznamovací hra Poklice. 
Mezitím jsme také museli shromáždit důkazy a vyšetřit případ vraždy, která se odehrála 
na půdě. Večer jsme hráli scénky z mafiánského života, ve kterých naše rodina vyhrála 
a dostal jsem cenu za nejlepší mužský herecký výkon. 
V neděli jsme plnili poslední etapu - závody limuzín. Každý člen mafiánské rodiny musel 
co nejrychleji oběhnout třikrát hřiště. Po obědě bylo vyhlášení výsledků všech etap a 
naše mafiánská rodina Vražedné špagety získala nejvíce bodů a stala se tak celkovým 
vítězem. Za odměnu jsme dostali sladkosti, o které jsme se podělili s ostatními mafiány. 
Pak  nás čekal už jen odjezd domů, který se ale o dost protáhl, protože sněhu napadlo 
tolik, že autobus uvízl na úzké silnici a domů jsme tak dorazili se zpožděním. Mafiánská 
výprava se mi moc líbila a těším se na další. 

Kryštof 
 
 

Výsledky říjnového bodování 
Vítězen v říjnovém bodování se u vlčat stal Kryštof (124 bodů), v družinovém bodování 
zvítězili Netopýři. U skautů tentokrát nebodujeme (proč, na to se zeptejte Vlasty, tedy 
Gerlacha…). Pořadím výrazně zamíchala účast na čtyřdenní výpravě (při ní jste mohli 
získat 40 bodů!) a také plnění stezek. Kdo se snažil a splnil si nějaký bod do stezky, 
obdržel za něj deset bodů. Upozorňuji také na možnost získat každý měsíc extra deset 
bodů za práci pro oddíl - úklid po schůzce, péče o oddílové věci, pomoc s přípravou 
schůzek a výprav. A další speciální body, za úkol měsíce (v září to bylo za perfektní KPZ, 
v říjnu za skautský zápisník). Zatím toho nikdo nevyužil a body téměř zadarmo vám 
utíkají! Tedy vzhůru do toho a uvidíme, kdo zvítězí v listopadu… 
 
 



Bodovací úkoly na listopad 
Všiml jsem si, že jste v září i v říjnu úplně ignorovali zvláštní bodovací úkoly - tedy 
předložit ke kontrole KPZ a vzorně vedený zápisník. V listopadu máte možnost to 
napravit a získat body jak za KPZ, tak za zápisník. Za každé až 20 bodů! Co patří do KPZ, 
tedy krabičky poslední záchrany naleznete na oddílovém webu. Zápisník by měl určitě 
obsahovat oddílový pokřik, junáckou a státní hymnu, vlčácké/skautské heslo, zákon a 
slib, večerku, mapové a pochodové značky, morseovku. Kromě toho si také do zápisníku 
děláte poznámky a zápisy z výprav. Zápisník a KPZ můžete předložit vůdci nebo rádci na 
schůzce nebo na výpravě. 
 

 
Naše listopadová výprava 
V říjnu nás čeká víkendová výprava na Kocourov (23.-25.). Pojedeme v pátek odpoledne 
vlakem a vrátíme se na v neděli v poledne. Čeká na nás útulné prostředí hájovny, 
podzimní les a pouštění draků. Také budeme připravovat naše vystoupení na prosincovou 
Mikulášskou besídku. Více informací bude v pozvánce. 
 
 

Oddílová pravidla 
V oddíle máme několik základních pravidel, která je potřeba dodržovat, aby naše schůzky 
a výpravy a vůbec celá činnost mohly bez problémů probíhat. Mezi základní pravidla 
patří: 
zvednutá ruka - pokud vůdce nebo rádce zvedne ruku sevřenou v pěst nad hlavu, okamžitě 
zmlkni, zvedni také ruku nad hlavu na znamení, že jsi signál viděl a beze slov upozorni 
na signál kamarády, kteří to ještě nezpozorovali… 
nástup do třinácti - pokud uslyšíš volání nástup, je potřeba všeho nechat a přiběhnout 
na místo nástupu nejdéle do třinácti. Je ostudou každého člena oddílu přijít na nástup 
poslední nebo dokonce až po odpočítání třinácti… 
omluva z účasti na akcích - pokud se z nějakého důvodu nemůžeš účastnit schůzky nebo 
výpravy, třeba z důvodu nemoci, je potřeba se předem (!) omluvit, stačí mailem nebo SMSkou 
buď kamarádem - snaž se být kamarádem všem ostatním v oddílem, nikým nepohrdej, nikomu 
se neposmívej, ale naopak snaž se všem pomáhat a být vzorem mladším 
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