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Začátek další činnosti 
Už je to tak, prázdniny skončily a začíná škola. Ale začíná i něco o moc 
příjemnějšího - skautská činnost našeho oddílu. Doufám, že i vy se těšíte na 
všechny schůzky plné her a zajímavé činnosti, které pro vás chystáme. Stejně 
jako před táborem, budeme pokračovat v činnosti jako dvě družiny vlčat - 
Lišáci a Netopýři. Možná dojde k drobnému přesunu vlčat mezi družinami, 
doufáme také, že se mezi námi objeví nováčci. Družiny povedou rádcové, 

Gerlach a Mech, spolu se šestníky (Blesk, Martínek, Adámek, Divoch) a uvidíme, jak to 
všechno bude fungovat. Doufám, že máte všichni nadšení do další činnosti, takže nám vše 
bude klapat. 
Jako už po dva roky, i letos (doufejme) vyjde každý měsíc tento náš zpravodaj Féfo, ve 
kterém se dozvíte, co jsme prožili minulý měsíc a co se naopak chystá na měsíc 
následující. Tak si vždy pěkně počtěte, půjčujte Féfo i rodičům a budu se těšit, že také 
občas do Féfa přispějete vlastním článečkem. 
Přeji všem pěkný začátek dalšího školního roku a spoustu nadšení do naší skautské 
činnosti. Čeká na nás spousta dobrodružných výprav a her, však uvidíte… 
 
 

Vzpomínky na tábor u řeky 
Letošní tábor jsme prožili zase v týpí u řeky Doubravy, nedaleko vsi 
Mladotice. I když… vlastně jsme se proháněli po ostrovech Nového Zélandu, 
kde jste jako Rudí jeleni, Zelení hroznýši a Modrá oka pátrali po proradném 
Johnovi Dillingerovi. Na začátku tábora jsme byli svědky toho, jak John 
ukradl poklad Stevovi Tugendhatovi (tomu, co mu patří půlka Austrálie). 
A ten vás pak poprosil, ať Johna chytnete. A dobrodružství začalo! 
Vyzbrojili jste se klobouky a vyrazili jste hledat zprávy o pohybu Johna. 

Večer vždy přišel pan Steve a vyplácel vám odměnu podle toho, kolik jste toho o Johnovi 
vypátrali. A vy jste pak přemýšleli, kam se dále po Novém Zélandu posunout, zda 
dostavníkem, vlakem, lodí anebo snad vzducholodí? A nakonec jste Johna skutečně dopadli 
a vypátrali i místo, kde ukryl ukradený poklad. Tohle a ještě mnohem více se na táboře 
událo. Teď je to již za námi, zůstávají nám vzpomínky na chvíle v týpí, u ohýnku, u vody, 
v lesích. A věřím, že také budete vzpomínat na vzájemné kamarádství. Vždyť o to jde, 
abychom si v oddíle byli navzájem kamarády. A aby to platilo nejen na táboře, ale po 
celý rok… 
Na táboře se také plnila orlí pera (nejvíce jich získal Blesk - 9) a vlčácká stezka 
(zvítězil Martínek s 24 body). V celotáborovém bodování vyhrál Martínek (787 b.), druhý 
byl Ondra (752 b.) a třetí Jára (652 b.). Každý si ale ze závěrečného hodnocení odnášel 
nějakou cenu. 

 
Krajské závody vlčat a světlušek 
V sobotu 7.6. vyrazila hlídka vlčat z našeho oddílu na krajské kolo závodů. Jeli auty do 
Benátek nad Jizerou, kde statečně bojovali o co nejlepší umístění. A to se jim opravdu 
podařilo, skončili na 5. místě a pouhých 10 bodů za vítězi. Gratulujeme k nejlepšímu 
umístění vlčat v historii našeho oddílu. Ukázali jste, že jste sehraná parta, která něco 
dokáže! 
 



Vandr s rodiči 14.-15.6. 
V sobotu brzy ráno vyrazilo 6 rodičů a 6 kluků na společný vandr. Vlakem 
jsme jeli přes Světlou nad Sázavou do Chřenovic-Podhradí. Podívali jsme se na 
zříceninu hradu a pak se vydali na cestu dlouhou asi 17km. V Bělé jsme si 
pohráli na hřišti a já s Mravencem jsme pokračovali s rodiči. Blesk, 
Martínek, Adámek a Sova se odpojili a rozhodli se dojít na Boudičku sami. 
Naše část výpravy se šla v Bohdanči ještě podívat na rozhlednu. Začal foukat 

vítr a pršet, zrovna když jsme byli nahoře. Byl to zážitek. Z důvodu zdravotních potíží 
odjel domů Mravenec s maminkou, ale byl dobrý, že ušel velký kus cesty. Do cíle zbývalo 
3,5 km. Kluci dorazili první, nasekali třísky a rozdělali oheň. Když dorazila naše 
skupina, postavili jsme stany, opekli buřty, chleby a dokonce i hrášky. Usušili jsme 
boty, uvařili čaj a hráli jsme slovní hry. Nás kluky pak napadlo připravit pro rodiče 
noční hru. Trasa vedla po svíčkách a my se postarali o pořádně strašidelnou atmosféru. 
Před spaním nám všem Tomáš četl o vandru a o přírodě. Ráno jsme dojedli zásoby, uvařili 
čaj, sbalili věci a vyrazili na vlak do Zbraslavic. Byl to podařený výlet. Nejvíc se mi 
líbilo, jak jsme s klukama připravovali noční hru pro rodiče. Tak za rok zase….  
              Ondra N. 
 

Naše podzimní výpravy 
Oddílové výpravy do přírody jsou tím největším dobrodružstvím, které prožíváme. Každý 
měsíc bude minimálně jedna, takže už se těšte a hlavně: na tyto termíny si neplánujte 
nic jiného. Výpravy patří k tomu nejlepšímu, co můžete s oddílem prožít: 

 
19.-21.9. Indiánské léto na Boudičce 
25.-29.10. podzimní tábor v Krkonoších (středisková výprava) 
21.-23.11. Tajemství kocourovských lesů 
28.-29.11. přespávání v klubovně 
6.12.  Mikulášská besídka+Country bál 
20.12. (So) Vánoční schůzka 
10.1. 2015 Tříkrálová sbírka 
23.-25.1. Vlčí dobrodružství (Žabka) 
 
…a už teď víme, že naše čtrnáctidenní letní táboření v týpí 
bude v termínu 4.-18.7. 2015. Tak si to poznamenejte, aby vám 

náhodou rodiče na ten termín nenaplánovali něco jiného.  
 

Indiánské léto na Boudičce 
I letos vyrazíme do Údolí studánek, abychom si užili poslední teplé období - 
indiánské léto. Budeme spát ve stanech, pouze pokud by bylo počasí obzvlášť 
nepříjemné, přesuneme se do Boudičky. S sebou si tedy vezměte všechno, co je 
třeba na třídenní táboření: spacák, karimatku, stan (dohodněte se, s kým budete 
spát a případně si zapůjčte oddílový), oddílové tričko, pevné boty, pláštěnku, 
baterku, jídlo na páteční večeři (další dny bude jídlo společné), 100 Kč a věci na 

schůzku. Čeká nás indiánské dobrodružství a poslední letošní posezení u ohně. Sraz je 
v pátek v 17:00 na nádraží KH město, návrat v neděli ve 12:36 tamtéž. 
 

Bodování 
V celoročním bodování za loňský skautský rok zvítězil Blesk (976 b.), druhý byl Adámek 
(970 b.) a třetí Kuba (889 b.). V mezidružinovém bodování zvítězili Lišáci s průměrem 
772 b., Netopýři měli 708 b. Bodování bude probíhat i letos a vítěz měsíčního bodování je 
vždy odměněn. A co vlastně a za kolik se boduje, najdete v klubovně na nástěnce. 
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