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Polovina skautského roku 
Tak jsme v polovině naší mezitáborové činnosti. Do letního táboření už zbývá 
jen pět měsíců! Myslím, že už se všichni těšíme, až zase budeme sedávat u ohýnků 
v týpí, soutěžit ve velké hře i prozkoumávat okolí tábora. Taky vám dnes můžu 
už říct, kam pojedeme na tábor - na úpatí Železných hor. Budeme tábořit přímo 
na břehu řeky Doubravy nedaleko Třemošnice. Do tábora je ale ještě daleko a 
čeká nás několik dobrodružných výprav. Prozradím, že na Velikonoce pojedeme 
do Mentaurova v Českém středohoří a také že pro drsňáky bude nachystána 

skutečně drsná a nezapomenutelná výprava. Těšte se… 
V novém roce si také mnozí dáváme předsevzetí. Dali jste si nějaké? A je mezi nimi nějaké 
skautské předsevzetí? Třeba že se naučíte rychleji rozdělávat oheň nebo vázat další 
uzly? Že do tábora splníte celou stezku? Nebo že se budete tak snažit, že vyhrajete 
některé měsíční bodování? Doufám, že jste si všichni nějaké takové předsevzetí dali a že 
máte stále nadšení do oddílové činnosti a do skautování. Budu rád, když se budete 
především snažit být si navzájem skutečnými kamarády a co nejvíce si pomáhat. Tak ať 
vám ta předsevzetí co nejdéle vydrží. Přeji vám všem dobrodružný rok 2014! 

 
Večer světel 13.12. 

Sešli jsme se jako obvykle v klubovně. Jednou jsme si zkusili scénku na besídku, a 
pak jsme se začali vypravovat na vyhlášení výsledků hry „Hledejte Rychlé šípy“. 
Protože to byl Večer světel, kdo měl, zapálil svíčku (ještě že jsme měli KPZky). Když 
už se vyhlašovalo, všichni jsme zjistili, že je odměna za to, že jsme našli Rychlé 
šípy v parku knihovny. Všichni, kteří je našli a vyfotili a poslali na určenou 
emailovou adresu, dostali novou turistickou známku s Rychlými šípy na památku. 
Když se rozdaly ceny, šli jsme se podívat, kde byly Rychlé šípy vlastně ukryty, 

tedy ke knihovně. Všichni potom ještě dostali pohled s Rychlými šípy a pak jsme se už 
rozešli domů. 
              Divoch 
 
 

Středisková předvánoční besídka 14.12. 
Tentokrát jsme se nesešli k Mikulášské besídce (Mikuláš přišel už o týden 
dříve mezi nás do kluboven), ale jinak byla náplň této celoskautsko-
kutnohorské akce tradiční. Každý oddíl si připravil nějakou scénku, aby všem 
ostatním a také rodičům, kterých byla plná sokolovna, předvedl, čeho je 
schopen. Náš oddíl nacvičil scénku nazvanou ⋙Strašidlo skautem⋘, při které 

jsme předvedli, že skautem se může při troše štěstí a píle stát třeba i kostlivec. Tedy 
skautem nemusí být člověk pouze do smrti, ale i po ní. Kostlivec Kosťa totiž potkal na 
louce skauty na výpravě pod stany, nejprve je postrašil, ale pak se k nim přidal a 
složil i skautský slib. Také ostatní oddíly předvedly své hry a zpěvohry, mezi scénkami 
nám vyhrávali Brzdaři. Poté byla tombola a v závěru besídky zábavné soutěže mezi 
oddíly. Kluci z našeho oddílu se statečně drželi a vybojovali druhé místo. Besídka se 
určitě povedla a doufáme, že si to jako my užili i rodiče a že také trochu nasákli tou 
naší skautskou atmosférou, když jsme jim přiblížili, jak to u nás (třeba na výpravách) 
chodí… 



Vánoční schůzka 21.12. 
Už tradičně jsme se poslední sobotu před Vánoci sešli odpoledne v klubovně a 
vyrazili na Kuklík ozdobit vánoční stromeček pro zvířátka. Byl s námi i Jéňa 
a Urbi. Bylo krásné zimní odpoledne, sice bez sněhu, ale s krásným západem 
slunce. Každá družina ozdobila jeden stromek nedaleko Bezhlavého Jána, 
zaběhali jsme si slalom mezi malými stromky podél silnice a v oranžovo-
červené záři západu jsme se přesunuli do klubovny. Tam už bylo krásně teplo a 

ozdobený stromeček od Hajnýho a taky Shery. Pod stromek všichni přidali své dárky pro 
ostatní, zasedli jsme ke stolu k čaji a cukroví a užívali jsme si poslední schůzku roku 
2013. Také jsme si zazpívali Indiánskou (Huronskou) koledu o tom, se narodil synek 
Manitúa v chýši z kůry březové a nad ním nám svítí nebeské znamení. Letošní Vánoční 
kimovka (vězte, že též tradice velmi stará) byla navěšena na dřevěných parohách, se 
kterými Koj s Mechem dvakrát obešli velkou klubovnu, a pak každý vzpomínal, co že to na 
paroží viselo. Vyhrál Honzík. Nastalo rozdávání dárků - každý dostal malou skautskou 
karabinu a každá družina dostala indiánský kalendář. Na závěr schůzky jsme 
zavzpomínali na všechny výpravy v uplynulém roce a trošku plánovali i ty budoucí. 
Zapad´ den, slunka svit… nad celým společně prožitým rokem. 
 
 

Výsledky prosincového bodování 
V prosincovém bodování zvítězil Divoch s 80b., druhý byl Ondra N. (69b.) a třetí 
Ondra B. a Adámek (61b.). V prosinci nebyl moc čas na plnění stezek, protože 
byly jen tři schůzky, na kterých jsme navíc nacvičovali scénku na besídku. A 
nebyl žádná výprava. O vítězi proto rozhodlo, že Divoch napsal článek do Féfa 

a získal za něj 15b. Mrzí mě, že ačkoliv jsem vyzýval (a to i opakovaně) některé z vás, 
aby také něco napsali a získali body, nic jsem od nich nedostal. To mě trošku mrzí - 
hlavně to, že je vám jedno, zda získáte nebo nezískáte body a tak škodíte i své družině. 
Prostě to, že se vám oddílové věci stávají lhostejnými. Věřím ale, že se do skautování 
opět nadchnete a v oddíle bude zase ta správná atmosféra jako loni. 
 
 

Bodovací úkoly na leden 
Protože v prosinci na oddílový úkol nebyl moc čas (a nikdo ho také nesplnil), zůstává 
možnost získat 20 bodů za to, když zazpíváš alespoň první sloku a refrén oddílové písně 
Féfo (Jenoféfa). Jednoduché? Tak si přijď hned na příští schůzce pro body! 
 
 

Naše lednové akce 
V lednu měsíc nás čeká Vlčí výprava na Žabku nedaleko Radvančic (pro ty co 
neví - nejde o Boudičku, ale o trochu komfortnější a větší chatu u rybníka). 
Sejdeme se v pátek 24.1. v 17 hodin na městském nádraží. Návrat bude v neděli 
26.1. ve 12:36 opět na městské nádraží. V chatě je krb a matrace, ale přesto je 
potřeba si s sebou zabalit (kromě běžných věcí na výpravu) i teplé oblečení na 
spaní a spacák a také přezůvky! Pozvánku na výpravu se seznamem věcí 
dostanete příští týden. Během lednových schůzek se budeme trochu věnovat 

souhvězdím na zimní obloze a taky uzlování, které je potřeb a oživit. A hlavně nováčky 
naučit základní uzly! Tradiční středisková uzlařská regata se blíží… 
Protože v pátek 31.1. jsou pololetní prázdniny, schůzka nebude. V únoru se k oddílové 
schůzce sejdeme 7.2. Připomínám, že na všechny schůzky, družinové i oddílové, chodíme 
v oddílovém tričku a že je za to i jeden bod. 
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