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Mezi padajícím listím 
Když nastane podzim plný barevných listů, které se snášejí k zemi a 
přitom do nich svítí slunce, je na světě moc pěkně. To jsme mohli zažít i 
na říjnové výpravě do Posázaví, do okolí Českého Šternberka, kde nás sice 
tematicky provázela Doba ledová, ale jinak byl moc pěkný teplý podzim. 
Kromě výpravy jsme v říjnu měli tři schůzky, při kterých se mimo jiné 
trénovala zdravověda a znalost mapy. Družinové schůzky probíhaly tak, 
jak mají. Na programu se kromě rádců podílejí i členové Klubu drsňáků, 
tedy momentálně nejstarší a nejzkušenější kluci v oddíle. Ti se současně 

snaží, aby svých chováním byli vzorem pro ostatní a především pro nováčky. Oddíl se 
pomalu vzpamatovává z odchodu několika aktivních členů. Věřím ale, že to překonáme a 
společně i se čtyřmi nováčky vytvoříme opět oddíl, kde budeme všichni kamarádi a budeme 
prožívat skautská dobrodružství. V listopadu nás čekají 4 schůzky a v polovině měsíce 
víkendová oddílová výprava. Nezapomeň, že na každou oddílovou nebo družinovou akci, 
tedy na všechny schůzky i výpravy, bys měl přijít v oddílovém tričku. 
A ještě něco - někdy mám trochu pocit, že tento náš časopis Féfo moc nečtete. Provedu 
tedy takovou malou zkoušku: kdo přijde příště do klubovny, ať mi nenápadně do ucha 
zašeptá heslo „gingo“ na důkaz toho, že Féfo četl a obdrží 5 cenných bodů do 
listopadového bodování. Tato zkouška je tajná, proto o ní navzájem mezi sebou nemluvte. 
 

Schůzka Klubu drsňáků 11.-12. 10. 
Z pátku na sobotu spala elita 3. oddílu, tedy Klub drsňáků, v klubovně. 
Někdo už měl ale nějaké jiné plány, takže jsme tam spali jenom já, Blesk a 
Adámek. Měl tam spát ještě Ondra, Kryštof a Divoch (což je zbytek Klubu 
drsňáků), ale ti se účastnili pouze speciální schůzky (od 6 do 8 hodin). Na 
schůzce jsme si povídali o tom, co se nám v oddíle líbí a nelíbí, poznávali 
jsme stromy a keře v okolí klubovny a taky jsme hráli dražební hru - při 

ní se každý snažil vydražit věci za co nejvíce bodů. Hra byla velmi napínavá! K večeři 
jsme měli chleba s paštikou a přitom jsme se koukali na černobílý film o skautech 
z roku 1948 - Na dobré stopě. Po večeři jsme chtěli jít na procházku ke Trojci, ale došli 
jsme jenom do Přítok. Po návratu z procházky jsme si složili jedny puzzle a v jedenáct 
hodin jsme šli spát. Líbilo se mi to a už se těším na další Klub drsňáků. 
             Martínek 

 
 
Podzimní středisková výprava 26.-28. 10. 

V sobotu jsme se v 8.45 sešli na nádraží náš oddíl plus 1., 5. a 7. oddíl, 
čekali jsme na vlak. Když vlak přijel, nastoupili jsme, ale bylo nás tolik, že 
jsme se tam málem nevešli. Když jsme se do vagonu vmáčkli, konečně jsme se 
rozjeli za dalším dobrodružstvím. Jeli jsme do Zruče nad Sázavou, kde jsme 
čekali na další pacifik (vlak). Aby nám to čekání lépe ubíhalo tak jsme hráli 
různé hry, např. seznamovací, ale než jsme je začali hrát tak jsme se 

nadlábli baštou od maminek. Když vlak přijel, vydali jsme se směr Český Šternberk, kde 
byl také cíl naší výpravy. Po příjezdu na zastávku Český Šternberk jsme se vydali na 



základnu Vrábov (vzdálenou asi 2 km), kde jsme se ubytovali a spali. Po vybalení jsme 
měli dát vedoucím jídlo. Vzali jsme si uzlovačky a šli jsme na dřevo a také vytvářet 
z toaleťáků dobu ledovou v lese a na louce (všechno jsme samozřejmě potom uklidili). 
Večer po večeři jsme koukali na film Doba ledová. Druhý den jsme měli snídani, ke které 
jsme měli buchty od našich maminek (mimochodem moc dobré). Po snídani jsme vyrazili 
hledat veverku z Doby ledové, aby nezabodla oříšek do země a aby se nerozdělila země. 
Cesta byla dost náročná, ale že jsme skauti, které nic neodradí ani náročný terén lesem, 
veverku jsme úspěšně našli. Oříšek jsme jí vzali. Když jsme se vraceli, rozdělili jsme se 
na dvě skupiny - "malí" a "starší". 
Když jsme dorazili zpět na základnu, byla večeře, kterou jsme si nejdříve měli ulovit. 
Při cestě zpátky jsme měli vymyslet na večer scénky. Po scénkách jsme mohli hrát stolní 
hry nebo jít spát. V pondělí po snídani jsme si začali balit. Když jsme si zabalili, šli 
jsme hrát hry např. pink-ponk, se zavázanýma očima jsme chodili po novinách, kufr aj. 
Po obědě jsme šli s batohama ven a měli jsme napsat, co se nám nejvíce líbilo. Potom jsme 
vyrazili na zpáteční cestu, při které jsme navštívili hrad Český Šternberk. Po krásné 
prohlídce jsme se vydali na vlak. A zpět směr Kutná Hora. Myslím, že výprava byla moc 
super. Letos přálo i počasí na rozdíl od loňské výpravy, kdy jsme autobusem zapadli ve 
sněhu :) 
             Blesk 
 

Výsledky říjnového bodování 
Vítězem v říjnovém bodování se stal Blesk se 116 body. Druhý zůstal 
pouze o bod pozadu Martínek (115 b.) a třetí byl Kuba (112 b.). 
V mezidružinovém bodování zvítězili Netopýři s průměrem 88 b. Těší 
mě, že v průběhu října jste více plnili stezku (i když bohužel ne 

všichni) a také že nováčci se pomalu rozkoukali a začali plnit nováčkovskou zkoušku. 
Umiň si, že v listopadu si splníš alespoň tři body do stezky a získáš tak sobě a své 
družině 30 bodů. Nebo snad dokonce víc? 
 

Bodovací úkol na listopad 
V říjnu jste měli za úkol předložit bezvadné KPZ. Několika z vás se to 
skutečně podařilo. Možná také proto, že nás v průběhu jedné schůzky 
navštívil bazar s chybějícími předměty v KPZ a za drobné úkoly jste si mohli 
lehce doplnit to, co vám chybělo. Nos svoji KPZ stále u sebe, nejen na schůzky 
a na výpravy, ale třeba i do školy - prostě všude! Nikdy nevíš, kdy se ti něco 

z ní bude hodit a velmi oceníš, že jsi připraven… 
Úkolem na listopad je předvést, že ovládáš mapové značky. Musíš předvést, že znáš 
minimálně 25 značek z turistické mapy KČT 1:50 000 a také že je máš barevně a přehledně 
nakresleny v zápisníku. 

 
Naše listopadová výprava 

V listopadu nás čeká víkendová výprava na Kocourov (15.-17.11.). 
Pojedeme vlakem z nádraží Kutná Hora město v 17h. Spát budeme 
v Kocourovské hájovně asi 4 km od Černín. Více informací bude na 
pozvánce, těšte se na vypečený program, kocouři opět útočí a ledaskde 
se podepisují! Na výpravě také budeme nacvičovat scénku na letošní 
besídku (tentokrát spíše předvánoční než Mikulášskou - bude v sobotu 

14.12.). Byl bych tedy rád, aby vás na výpravu jelo co nejvíce. A také - je to poslední 
letošní výprava, protože v prosinci bude pouze Vánoční schůzka (v sobotu 21.12.). Tak si 
udělejte čas, jedinečná výprava se už nikdy nebude opakovat! Bude i letos v oddíle někdo, 
kdo nevynechá ani jedinou výpravu?  
 
 
Féfo - 3. skautský oddíl Kutná Hora 
vůdce - Tomáš Fér, tomas.fer@centrum.cz, tel. 723 939 784  
http://fefo.cz 


	Féfo

