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K novému roku 
Začíná nový rok! Tak ať v něm zažijeme spoustu krásných chvil, pocítíme pravé 
kamarádství a příjemný pocit z dobrého oddílu. Čeká nás jistě mnoho úžasných 
výprav a schůzek a těším se, že všichni přiložíme ruku k dílu, aby náš oddíl 
vzkvétal. Vždyť se stačí ke všem chovat mile, usmívat se, mít dobrou náladu a 
plnit svoje povinnosti. Mám radost, že se nám mnohé z toho už nějakou dobu daří a 
že se opravdu snažíte být dobrými vlčaty a skauty. Všem nováčkům připomínám, že 

pokud se chtějí stát právoplatnými členy našeho oddílu, měli by do konce zimy složit 
všechny body nováčkovské zkoušky. Vaši šestníci či rádcové vám určitě vždycky pomůžou, 
pokud si s něčím nebudete vědět rady. 
Umiňte si všichni, že se v novém roce budete snažit ještě více a že budete mezi prvními, 
kdo letos splní další úsek na vlčácké nebo skautské stezce. A taky, že bezdůvodně 
nevynecháte ani jedinou schůzku nebo výpravu! Přeji vám, aby se vám předsevzetí dobře 
plnila a těším se na všechny společně strávené chvíle. 
 
 

Mikulášská besídka 
V sobotu 8.12. jsme se už tradičně sešli ke střediskové Mikulášské 
besídce. A že je to tradice opravdu dlouhá, takto se scházíme již od 
prvního roku, kdy byl v Kutné Hoře skauting po sametové revoluci 
obnoven. S vlčaty jsme se sešli o třičtvrtě hodiny dříve, abychom 
ještě doladili naši scénku. Už jsme si skoro mysleli, že budeme 
muset improvizovat s hlavní postavou, když se starej Simeon alias 
Martínek objevil. Scénka byla zachráněna a myslím, že se vám ji 
povedlo zahrát na výbornou (fotografie jsou v oddílové fotogalerii 

na webu). Dík patří i kulisákům neboli dvojici nejvěrnějších skautů - Honzíkovi a 
Kryštofovi. Celé odpoledne jsme strávili díváním na scénky, posloucháním country 
písniček od kapely Brzdaři a také soutěžemi. Sokolovna byla našlapaná k prasknutí, 
protože se na divadelní výstupy přišly podívat i zástupy rodičů a dalšího příbuzenstva. 
V závěru besídky byla tombola a pak už přišel Mikuláš s čertem a krásným andělem. 

 
Vánoční schůzka  

Poslední akcí v roce 2012 byla vánoční oddílová schůzka, ke které jsme 
se sešli v sobotu 22.12. A bylo to odpoledne opravdu nádherné! Venku 
ležel čerstvě napadaný sníh a my jsme zimní krajinou putovali na 
Kuklík. Všechno bylo v mlze. Na Kuklíku jsme už za šera ozdobili 
zvířátkům vánoční stromky a rychle se vydali na cestu zpátky. Do 
klubovny, kde už bylo zatopeno (díky, Gerlachu), jsme dorazili už po 
tmě. Uvařili jsme si čaj, vyndali cukroví a společně ochutnávali, co 
to naše maminky napekly. V rohu klubovny stál stromeček a pod něj 
jsme všichni dali dárky pro ostatní. Zhasli jsme a ve svitu svíček 

jsme poslouchali Jestřábovu povídku „Štědrý večer Freda Hawkeye“ z roku 1945. Potom už 
nastal čas rozdat si a rozbalit dárečky. Každý také dostal CD s oddílovými fotkami 
z celého roku 2012, které připravil Dalim. Na závěr schůzky jsme si letos naposledy 
zazpívali večerku a zavzpomínali tak na tábor… 



 
 

Výsledky prosincového bodování 
Vítězem v prosincovém bodování se u vlčat stal Očko s 83 body. V družinovém 
bodování zvítězili těsně Netopýři. V průběžném bodování od září je první 
Kryštof (567 bodů), druhý je Teo (415 bodů) a třetí Divoch (372 bodů). Průběžně 
(za čtyři měsíce) vedou Lišáci (2886 bodů) nad Netopýry (2646 bodů). Nic však 
není rozhodnuto, ale každý bod může nakonec rozhodovat o vašem celoročním 
umístění. U skautů zvítězil Honzík s 365 body. Vítězům gratuluji a jsem 
zvědavý, jak to dopadne v lednu - čeká nás výprava a několik schůzek, bude 
tedy dostatek příležitostí k plnění stezek! A určitě víte, že mnoho bodů ze 

stezky se dá plnit i doma nebo se aspoň na ně můžete doma připravit. V bodování 
soutěžíte sice mezi sebou, ale také každý sám se sebou a se svou leností a 
zapomnětlivostí... 
 
 

Bodovací úkoly na leden 
V prosinci nebylo moc času na plnění stezek a speciálních bodovaných 
úkolů. Přesto se to některým z vás podařilo. Prosincový úkol (znalost 
hesla, zákonu a slibu) ale považuji za velmi důležitý a tak možnost 
získání dvaceti bodů prodlužuji i na celý leden. Kdo tedy v prosinci 
znalosti neprokázal, má stále možnost. Tak se snažte! Nový bodovací úkol 

bude vyhlášen až na únor a teď jenom prozradím, že se bude týkat uzlování a hbitosti 
vašich prstů. 
 

 
Naše lednové akce 

Tento měsíc nás čeká tradiční výprava Vlčí stopou na Žabku. Všichni vlci 
i vlčata se sejdou v pátek 25.1. v 17 hodin na městském nádraží. Návrat 
bude v neděli 27.1. ve 12:36 opět na městské nádraží. Spát budeme v chatě u 
rybníka nedaleko Radvančic. V chatě se topí, ale přesto je potřeba si 
s sebou zabalit (kromě běžných věcí na výpravu) i teplé  oblečení na spaní 
a spacák. Pozvánku na výpravu se seznamem věcí dostanete příští týden. 
Jinak budou během ledna normální vlčácké a skautské schůzky, během 
kterých se zaměříme na stopy zvířat. Vlčí výprava bude totiž mimo jiné i 

stopařská a tak budeme v lese a na polích ve stopách číst, jaká zvířata se krajinou 
pohybují. 
V únoru se k oddílové schůzce sejdeme až v pátek 8.2., protože 1.2. máte pololetní 
prázdniny. Připomínám, že na oddílové schůzky chodíme v oddílovém tričku. 
 

 
Tábor 2013 

Všichni už se těšíme na tábor, ale do té doby než odjedeme nás čeká ještě mnoho 
příprav. Sice zatím nevíme, kde budeme letos tábořit, ale jedno je již jisté - 
bude to od soboty 29.6. do soboty 13.7. Na tento termín si, prosím, neplánujte 
žádnou dovolenou nebo prázdniny u babičky. O to prosím hlavně rodiče - 
umožněte svým dětem jet na celý tábor a dovolte jim prožít táborové 

dobrodružství, které je vyvrcholením naší celoroční činnosti. Děkujeme… 
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