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Začátek skautského roku 
Tak nám začíná nový rok činnosti. Už se moc těším, jak se všichni nadšeně 
vrhneme do skautování, budeme se scházet v klubovně ke schůzkám a vyrazíme 
na dobrodružné výpravy. V červenci jsme prožili úžasný tábor, kterého se 
zúčastnili všichni členové oddílu, kteří to s oddílem myslí vážně. Teď po 
táboře nás ale v oddíle čeká několik změn: družina skautů se totiž skoro 
rozpadla, zbyli pouze tři stateční a schopní. Proto se od září všichni spojíme 

a vytvoříme prostě dvě oddílové skautsko-vlčácké družiny. Ty povedou Vlasta (Gerlach) a 
Pepa (Mech). Na schůzkách ale budu také já a Koj. Každou schůzku bude část programu 
společná a část po družinách. Skauty a šestníky budeme také postupně zapojovat do 
přípravy programu a také pro ně během roku chystáme několik speciálních akcí. Nechte 
se překvapit!  
 
 

Vzpomínky na tábor 
Yucatán, lov papoušků otemaco, buchielo, hledání lávového kamene - tohle 
všechno a mnohem více bylo součástí letošního tábora v Modrém údolí pod 
Slavošovem. Čtyři skupiny tu dnem a někdy i nocí soutěžily o to, kdo první 
odhalí tajemnou šifru z mohyl v rozpadlých mayských městech a vydá se na 
cestu za pokladem. Nakonec se to podařilo všem a mohli si posléze v táboře 
vyvážit červené kameny sladkostmi. V celotáborovém bodování byla 
zohledněna jak táborová hra, tak i snaha každého z vás - tedy především to, 

kolik jste si splnili bodů do stezky a orlích per, jak jste pomáhali v kuchyni a jak jste 
si uklízeli v týpí.  
Tábor nám všem přinesl další společné zážitky, táborové ohně venku i v týpí, někteří 
z vás složili i skautský nebo vlčácký slib. Podnikli jsme mnoho výprav do okolí, někdo 
si možná sáhl na pomyslné dno svých sil a poznal, že má energie více, než čekal. Pro mě 
byl tento pohodový tábor dalším potvrzením toho, že nám to v oddíle docela funguje a že 
jsme parta kamarádů, kteří se snaží dodržovat skautské zákony pravdy a lásky. Budu rád, 
když bude tohle platit i v dalším roce. 

 
Vandr s rodiči 14.-16.6. 

Přesně v polovině července jsme uskutečnili vrcholnou výpravu 
před táborem, tzv. vandr s rodiči. Vysoce oceňujeme hrdinství 
všech osmi zúčastněných vlčat, jednoho skauta i devíti rodičů. To 
zahrnovalo noční výpravu mezi olšemi ke ztracenému klášteru v 
Údolí studánek, nebojácnou chůzi přes močály, kopřivy i prudké 
stráně málo probádaných údolí Krasoňovického, Čenovického a 

Losinského potoka mezi Hodkovem a Polipsy i vypořádání se se záludnostmi všeho druhu 
průběžně probíhajícího Svojsíkova závodu. Děkujeme za všeobecně přátelskou atmosféru, 
která vyvrcholila při vtipných a neuhádnutelných pantomimických scénkách v sobotu 
večer a za rodičovské postřehy ohledně naší skautské činnosti. 
              Petrk 
 



Naše podzimní výpravy 
Jistě už se všichni těšíte na výpravy, které společně podnikneme. A každý měsíc bude 
minimálně jedna, takže už se těšte a hlavně si na tyto termíny neplánujte nic jiného. 

Výpravy patří k tomu nejlepšímu, co můžete s oddílem prožít: 
 
14.9.  brigáda na bidla na týpí (pro starší) 
20.-22.9. indiánská podzimní výprava 
24.-27.10. středisková výprava (podzimní tábor) 
15.-17.11. Velké tajemství Kocourovska 
29.-30.11. přespání v klubovně 
7.12.  Mikulášská besídka, Country bál 
21.12.  Vánoční schůzka (sobota) 
24.-26.1. Mrazivá vlčí výprava 
 

…a nezapomeňte si už teď poznamenat, že letní tábor bude 28.6.-12.7. 2014. Kde? To se 
nechme překvapit… 
 

Podzimní indiánská výprava 
Už se stalo tradicí oddílu, že v září, kdy je stále docela teplo, vyrážíme 
ještě spát do přírody. Nejinak tomu bude i letos, kdy oslavíme indiánské léto 
výpravou do Údolí studánek (tedy na naše oddílové tábořiště na louku u 
Boudičky). S sebou si zabalte vše potřebné na třídenní výpravu: spacák, 
karimatku, stan (dohodněte se, s kým budete spát a případně si zapůjčte 
oddílový), nové oddílové tričko, pevné boty, pláštěnku, baterku, jídlo na 

páteční večeři (další dny bude jídlo společné), 100 Kč a samozřejmě věci na schůzku. 
S batohem půjdeme pouze od vlaku na Boudičku a zpátky, v sobotu podnikneme výpravu do 
okolních lesů, luk a potoků. Kromě toho nás čeká indiánský program a řada her a 
soutěží. Sraz je v pátek v 17:00 na nádraží KH město, návrat v neděli ve 12:36 tamtéž. 
 

Bodování 
I letos bude probíhat celoroční bodování. Soutěží každý sám za sebe a také obě dvě 
družiny - Lišáci a Netopýři - proti sobě. V loňském roce zvítězili Netopýři s průměrným 
počtem bodů 853. Lišáci zůstali pouze o dva body pozadu, vítězství bylo tedy velmi těsné! 
Absolutním vítězem se stal Smíšek s 1223 body, druhý byl Adámek (1102 b.) a třetí Kuba 
(1046 b.). Kdo zvítězí tentokrát? Vítěze vyhlašujeme každý měsíc, a jak jistě víte, je po 
zásluze odměněn. A co vlastně a za kolik bodujeme? 
Schůzka 10 (pozdní příchod 8, omluva ze schůzky předem 5, neomluvená schůzka 0), 
Výprava 10 za každý den (15 u jednodenní), omluva z výpravy 5, 
Bodovací soutěž 0-10, povinné vybavení (věci na schůzku) 0-6 
Splněný bod ve stezce nebo v nováčkovi 10, 
Zvláštní úkol v měsíci 0-20, činnost pro oddíl 0-10, úklid po schůzce 0-5, 
Článek do Féfa 1-15 
 

Co s sebou nosíme na schůzku 
Na každou schůzku si s sebou přines: stezku nebo nováčka, zápisník, tužku, KPZ 
(krabička poslední záchrany), uzlovačku (2m dlouhý provaz tlustý jako tvůj 
malíček), kapesník. 
Zápisník by měl být formátu A5 v tvrdých deskách (linkovaný nebo 
čtverečkovaný). Kdo ho nemáte, pořiďte si ho do příští schůzky. 

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