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Uprostřed zimy 
Zima je v plném proudu, už jsme zažili několik týdnů se sněhem. Ale ani ten 
nás neodradil od toho, abychom se každý pátek sešli v klubovně a provozovali 
naši činnost. Úplně první schůzka byla královská - učili jsme se, jak 
vypadají koruny králů a jiných vladařů v různých zemích světa. A hlavně jsme 
si vyráběli tříkrálové koruny. První sobotu v lednu jsme se totiž už tradičně 
účastnili Tříkrálové sbírky. Dvě skupiny koledníků z našeho oddílu 
vykoledovali na pomoc potřebným skoro osm tisíc korun. A to je hodně dobrý 
skutek. Ukázali jsme (a spolu s námi mnoho dalších skautů a skautek 
z ostatních oddílů), že umíme pomáhat ostatním, že se umíme překonat (vždyť 
celou sobotu pršelo a byla zima) a to vše s veselou myslí. Věřím, že příští 
Tříkrálové sbírky se nás účastní ještě více… 
Poslední víkend v lednu jsme vyrazili už tradičně na Žabku. Spousta vás bylo 
nemocných nebo si užívalo sněhových radovánek s rodiči, takže jela jen tři 

vlčata. Venku bylo v noci až -19˚ C, ale uvnitř chaty u krbu byla pohoda. Díky, Jéňo, za 
všechnu péči a výborný buřtguláš! Ráno jsme potom stopovali zvířata okolo rybníků a 
viděli jsme i moc pěkné stopy vydry. 
Koncem ledna se také vrátil ze zahraničního pobytu Petrk a hned s námi pobyl na Žabce. 
Zapojí se opět do organizování programu pro skauty, takže se máte na co těšit. Petrk byl 
ve Švédsku a tak se někdy (možná na příští oddílovce) dočkáme promítání nějakých 
pěkných obrázků a povídání. 
V dalších období nás čeká každý měsíc alespoň jedna výprava. Věřím, že účast na nich 
bude větší než teď v zimním období. Všem nováčkům opět připomínám, že pokud se chtějí 
stát právoplatnými členy našeho oddílu, měli by do konce března složit všechny body 
nováčkovské zkoušky. Tak se snažte - já vím, že na to máte. 
 
 

Tříkrálová sbírka (5. 1.) 
Ráno na devátou jsme se začali scházet před kostelem sv. Jakuba. 
V kostele nám požehnali, abychom vydrželi a nevzdávali to. Pak jsme 
si vzali posvěcené křídy a kasičky. Naše skupina se skládala ze 
Šimona, Matěje a Loudy. My jsme šli kolem morového sloupu. Tam nám 
otevřeli nějací lidé a říkali, že máme jít nahoru. Šli jsme nahoru na 
chodbu a nikdo tam neměl otevřené dveře, tak jsme museli jít zase ven. 
Ze začátku nám nikdo nechtěl otevřít. Prošli jsme alespoň deset domů a 
nikdo nám neotevřel. Tak jsme šli do České ulice. Tam nám skoro 
všichni otevřeli a u Pírků jsme dostali teplý čaj. Tři domy v České 

ulici byly prázdné nebo ti lidé, co tam bydleli, nebyli doma. Když jsme prošli Českou 
ulici, šli jsme na Pirknerovo náměstí. Tam jsme si dali malý oběd a potom jsme obešli asi 
dalších 40 nebo 50 domů v Bartolomějské a Husově ulici. Pak jsme jeli s mým tátou autem 
na Charitu. Tam jsme odevzdali kasičku a dali si teplý čaj a gulášek. Celkem jsme 
vybrali 2745 korun. 
              Matěj 
 



Přišel jsem ke kostelu sv. Jakuba a už z dálky vidím černého Ondru-Baltazara, ale 
Kryštof-Kašpar tam ještě nebyl. Zjistili jsme, že náš dospělý doprovod bude Robert a že 
budeme koledovat na Žižkově. Robert je šéf Charity. Poté přišel i Kryštof. Šli jsme do 
kostela a pan farář nám řekl, ať nejsme naštvaní, když nám někdo nepřispěje do kasičky 
a poprosil Pána Boha o dobrý výdělek. Potom jsme vyrazili na cestu. Ještě cestou nám 
nějaká paní dala do kasičky minci. Pak jsme obešli pár domů, ale otevřeli jenom v jednom. 
Stavili jsme u Roberta doma. Vendulka (Robertova manželka) nám dala něco k jídlu a 
teplý čaj. Po posilnění jsme zase vyrazili na koledování. Došli jsme k Ondrově babičce, 
zazpívali jí a ona nám dala nemalý příspěvek. Došli jsme k bytovým domům, u kterých byl 
problém dozvonit se. Celkově lidé dávali hodně a byli příjemní. Vybrali jsme asi pět 
tisíc Kč. 

Honzík 
 

Výprava na Žabku (25.-26. 1.) 
Dne 25. 1. 2013 se uskutečnila výprava na Žabku. Z vlakového nádraží Kutná 
Hora město jsme odjeli směr Zbraslavice v 17.00 hod. ve složení tří vlčat 
(Šimona, Adama a Járy) pod vedením dvou vůdců (Tomáše a Petrka). Po příjezdu 
do Zbraslavic jsme nastoupili pochod směr chata Žabka, cestou nám Tomáš 
ukazoval zimní souhvězdí. V chatě jsme plnili stezku, přichystali si večeři a 
šli spát. Druhý den se šlo na Boudičku a cestou okolo rybníka jsme poznávali 
stopy. Po zkontrolování, že je Boudička v pořádku jsme se odebrali na vlakové 

nádraží do Zbraslavic a plni nových zážitků se vrátili šťastně domů. 
              Jára 
 

Výsledky lednového bodování 
Vítězem v lednovém bodování se u vlčat stal Adámek se 152 body. Druhý byl 
Divoch a třetí Šimon. Také proto, že všichni tito tři jsou z družiny Netopýrů, 
zvítězili Netopýři a stáhli tak celkový náskok Lišáků. Ti celkově vedou už jen 
o 100 bodů, což není mnoho. Tak se i v únoru snažte ať máte 100% docházku a 
splníte si co nejvíce bodů do stezky (a jak jistě víte, to můžete i doma!). 

U skautů zvítězil Honzík s 80 body, celkově vede také on s 395 body. 
 
 

Bodovací úkoly na únor 
Bodovacím úkolem na leden bylo předvést znalost hesla, zákonu a slibu - 
tedy věc opravdu jednoduchá. Přesto si o těchto 20 bodů řekl jenom jeden 
z vás. A to je škoda, ne? Každý měsíc vyhlašuji zvláštní bodovací úkol, 
který není nijak zvlášť těžký, ale je potřeba samostatně přijít si ho 
splnit. Byl bych rád, kdybyste se v únoru mnohem více snažili a zvláštní 

body dostali všichni! A co je tím úkolem na únor? Předvést všech šest základních 
(nováčkovských) uzlů. To opravdu není těžké, že? Ale musíte je všechny uvázat napoprvé a 
bez jediného zaškobrtnutí. Těším se na vaše únorové uzlařské výkony! Uzlařské 
střediskové závody se totiž rychle blíží a myslím, že každý z vás již začíná doma ve 
volných chvílích trénovat hbitost svých prstů a neomylnost při vázání uzlů… 
 

 
Naše únorové akce 

Tento měsíc vlčata čeká jednodenní výprava na tajemná a neznámá místa 
okolo Kutné Hory. Sejdeme se v sobotu 16.2. v 9 hodin u klubovny a vyrazíme 
na průzkum přírody v okolí. Návrat bude v 17 hodin opět ke klubovně. 
Připomínám, abyste nepodcenili teplé oblečení, budeme se pohybovat celý den 
venku.  
Skauty čeká výprava 23.2., kdy se vydají do Prahy do Národního technického 
muzea a na průzkum neznámých částí města. 

V březnu se sejdeme k oddílové schůzce hned 1.3. O týden později, 8.3. schůzka nebude, 
protože máte jarní prázdniny. 



 

 
Rozpis akcí do prázdnin 
Každý měsíc nás čeká (kromě běžných schůzek) jedna více- nebo alespoň jednodenní 
výprava. Tento rozpis akcí je předběžný, nicméně budeme se ho snažit co nejvíce dodržet. 
Proto si už teď tyto termíny rezervujte a pokud možno si nic jiného neplánujte. Jsem 
zvědavý, zda se někdo z vás zúčastní všech výprav! 
 
 
Vlčata 
únor  16.2.  tajemná místa okolo Kutné Hory  
březen 8.3.  schůzka se nekoná (jarní prázdniny) 

16.3.  brigáda v lese  
  28.-31.3. Velikonoce v Krkonoších (spolu s 5. a 7. oddílem) 
duben  5.4.  uzlařská regata (místo schůzky) 

 19.-21.4. údolím Klejnárky (Čáslav) 
květen 17.-19.5. lomy, lesy a hrady u Lipnice n. Sázavou 
červen 14.-16.6. vandr s rodiči (Boudička) 
červenec 29.6.-13.7. TÁBOR 
 
 
 
Skauti 
únor  23.2.  technické muzeum (Praha) 
březen 16.3.  brigáda v lese 
  28.-31.3. Velikonoce v Krkonoších (spolu s 5. a 7. oddílem) 
duben  5.4.  uzlařská regata (místo schůzky) 

19.-20.4. cyklovýprava (předtím přespání v klubovně) 
květen 17.-19.5. sekání louky na Boudičce + paintball ve Zbraslavicích 
červen 8.-9.6. řepařská drážka + lesy okolo Kolína 
červenec 29.6.-13.7. TÁBOR 
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