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Skautský podzimu 

Byť byl letošní začátek podzimu nezvykle studený, nám to nevadilo a naplno 
jsme se vrhli do skautské činnosti. Měli jsme celkem tři schůzky, jednu 
brigádu a také víkendovou výpravu na Boudičku. V oddíle došlo k některým 
změnám. Bohužel od nás několik členů odešlo – už se nebudeme vídat se 
Smíškem, Šimonem ani Breptou. Na druhou stranu přišlo do oddílu několik 
nováčků -  Kuba-Ještěrka, Martin, Kryštof, Ondra a Matěj. Všichni chceme, 

aby byli brzo u nás v oddíle jako doma a aby se také naučili všem pravidlům, která 
v oddíle dodržujeme a ctíme. Nováčci by také do konce roku měli splnit nováčkovskou 
zkoušku, pokud v oddíle chtějí vydržet. Věřím, že jim všichni budete pomáhat a učit je 
správnému skautskému kamarádství. Během října nováčky zařadíme do družin. 
Další velkou změnou v oddíle bylo spojení skautů a vlčat dohromady. Teď tedy máme dvě 
družiny: Lišáky (rádce Gerlach) a Netopýry (rádce Mech). V každé družině jsou vlčata i 
skauti. Také jsme obnovili tzv. Klub drsňáků, jehož členy jsou (zatím) skauti a šestníci a 
podšestníci. Tito ⋙drsňáci⋘ pomáhají rádcům s přípravou programu, jsou vlastně 
(budoucí) elitou oddílu, budoucími rádci. Bohužel to zatím někdy není poznat, ale věřím, 
že se časem klub drsňáků stane prestižní záležitostí. Členství v něm totiž nebude trvalé 
– v rámci klubu probíhá hodnocení aktivity a chování a z klubu vypadne ten, kdo za 
měsíc získá nejméně bodů. Naopak do něj bude moci vstoupit ten, kdo v běžném bodování 
zvítězí. Klub drsňáků bude pořádat drsné a neobvyklé akce, takže se máte na co těšit. 
V říjnu nás také čeká středisková výprava, tentokrát vyrážíme do nedalekého Českého 
Šternberka a program bude zajisté ještě lepší než loňský mafiánský Mentaurov. Také 
doufám, že v říjnu se vzmůžete a začnete pořádně plnit úkoly ze stezky a vůbec se budete 
snažit v bodování zvítězit. 
 

Brigáda na bidla 
Zcela netradičně v dostatečném předstihu před táborem (tj. už 14. září) jsme 
uspořádali v Bilejově brigádu na hoblování bidel na týpí. Oceňujeme (i 
bodově) účast Divocha, Adámka, Ondryse a Kryštofa. Za nadočekávání vysokou 
celkovou produktivitu vděčíme a děkujeme vlčatům - Divochovi a Adámkovi. 
Zato skautům - Ondrysovi a zejména Kryštofovi vřele doporučuju stydět se a 
popřemýšlet o tom, proč vás vlčata předčí už úplně ve všem - pracovitosti a 
tudíž šikovnosti, aktivnosti, pozitivním přístupu a ochotě etc. etc. Nejsme 

podnikatelé, aby nám pragmaticky šlo jenom o výsledek za jakoukoli cenu, ale jde nám o 
to, abychom se (podotýkám všichni) cítili při společné činnosti příjemně! Howgh. 
              Petr(k) 

Podzimní indiánská výprava 20.9. 
V pátek jsme měli sraz na vlakovém nádraží Kutná Hora město. Počasí moc 
nepřálo, byla docela zima a občas pršelo, ale nám skautům takovéto 
počasí nevadí! Vlakem jsme jeli do Zbraslavic, odkud jsme šli po svých na 
Boudičku. Po cestě jsme u kaštanu hráli hru: měli jsme najít předměty, 
které nám Mech zadal, např. najít hnědý list, nebo trávu aj. Po hře jsme 
šli na Boudičku, u ní jsme si nechali batohy a šli jsme k totemu rozdělat 

oheň a opékat, kdo co měl. Když jsme uléhali ke spánku, zjistili jsme, že se na půdičku 
moc nevejdeme, bylo nás tam deset! Ráno jsme šli na menší výpravu po okolí. Hráli jsme 
hru: Tomáš vyhodil míček do pole a náš úkol byl ho najít a jeden druhému si ho 



přehazovat, ale jen ve své družině. Vyhráli Lišáci. Když jsme skončili, natrhali jsme si 
kukuřici, kterou jsme si pak uvařili a spapkali. Než jsme uvařili kukuřici, hráli jsme 
indiánskou hru: úkolem bylo najít lístečky s indiánskými znaky a přinést je. Pak jsme si 
měli vybrat jeden obrázek, který jsme měli poskládat z různých přírodních věcí. Po obědě 
jsme hráli u Boudičky lakros. Když jsme lakros dohráli, začali jsme hrát další hru: 
měli jsme hledat další lístečky a obálky. Vyhrál Blesk, který měl dvě obálky. Po hře jsme 
se vydali hledat houby, které jsme si uvařili s těstovinami. Ten, komu houby nejedou 
(jako mě), měl těstoviny s buřty. Ráno po probuzení jsme si začali balit, po zabalení věcí 
jsme se vydali po svých na vlak. A jeli jsme za rodiči, kteří na nás netrpělivě čekali na 
nádraží. Výprava se všem moc líbila. A moc se těším na další. 
              Blesk 

O našem oddíle 
V oddíle máme mnoho pravidel. Některá jsou formulovaná jasně a zřetelně (nástup do 13, 
zvednutá ruka nad hlavou znamená ztiš se), některá prostupují oddílem a jsou zřetelná 
především z toho, jak se chováme – nekřičíme na sebe, nenadáváme si, nemluvíme sprostě, 
pomáháme si, dáváme si přednost, neloudíme, děkujeme a prosíme… To, jací jsme a jak náš 
oddíl navenek působí, o oddílu mnoho vypovídá. Tedy jestli jsme oddíl dobrý, anebo špatný. 
Věřím, že každý z vás chce, abychom byli oddílem dobrým, oddílem, kde je kamarádství nade 
vše. Proto se snaž jednat vždy tak, abys k tomu přispíval, aby se za tebe oddíl nemusel 
stydět. Máme nyní mezi sebou mnoho nováčků, kteří se tato pravidla teprve učí a naučí se 
je právě pozorováním ostatních. Proto mě mrzí, když vidím, že někteří z vás místo toho, 
aby šli nováčkům dobrým příkladem, se smějí jejich lumpárnám a sprostým slovům. 
Odmítněte jejich neoddílové chování a ukažte jim, že takto u nás v oddíle neobstojí. 
Věřím, že brzy pochopí, že naše kamarádství stojí na jiných základech a pravidlech. 
 

Výsledky zářijového bodování 
Vítězem v zářijovém bodování se stal Ondrys (102 b.), těsně za ním se 100 body je Jára a 
třetí Adámek (95 b.). Jako vždy, bude vítěz bodování odměněn. V mezidružinovém bodování 
zvítězili Lišáci (průměr 70 b.), ale pouze o jediný bod nad Netopýry! Opět se tedy zdá, že 
stejně jako v loňském roce jsou družiny velmi vyrovnané a soupeření bude napínavé. O 
vítězi rozhodla především účast na schůzkách a výpravách a snažení se v soutěžích. 
Věřím, že v říjnu bude bodování mnohem pestřejší, protože začnete mnohem více plnit 
stezku a další oddílové úkoly. Proto se i ty snaž o 100% účast na akcích a umiň si, že 
v říjnu splníš alespoň některé body do stezky a pomůžeš tak své družině k vítězství… 
 

Bodovací úkol na říjen 
Každý měsíc máte možnost získat až 20 bodů za splnění zvláštního úkolu. V měsíci říjnu 
získá body ten, kdo předloží úplnou KPZ. Komu však bude chybět jediná věc, nedostane 
nic, musí si KPZ doplnit a předložit ke kontrole další schůzku. To je jednoduchý úkol, 
viď? Tak si zkontroluj svou vlastní KPZ a přijď si pro body. Nezapomeň! 
 

Naše říjnová výprava 

V říjnu již tradičně o podzimních prázdninách vyrazíme spolu s celým 
naším střediskem (tedy s prvním, pátým a sedmým oddílem) na společnou 
výpravu. Tentokrát je cílem základna nedaleko zříceniny hradu Český 
Šternberk. Termín je od soboty 26.10. do pondělí 28.10., možná se výprava 
protáhne ještě o den či dva (jsou totiž podzimní prázdniny) – to ještě 

upřesníme, stejně tak veškeré další podrobnosti ohledně odjezdu a potřebných věcí. 
Každopádně se máme na co těšit, protože nás dozajista čeká opět nějaký vypečený a 
dobrodružný program, který připravují vůdcové a rádcové ze všech oddílů dohromady. Tak 
doufám, že taky pojedeš…   
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