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Skautský podzim 
Tak nám to opět pěkně začalo. V září jsme si užili nádherné 
indiánské léto v Údolí studánek a asi naposledy letos spali pod 
stanem. Pomalu začíná podzim, ale naše činnost neustává. A přišly i 
změny v oddíle - už se nebudeme tak často potkávat s Kojem, který 
dostudoval a má teď práci v Praze. Ale doufáme, že se alespoň občas 
na schůzkách a některých výpravách ukáže. Schůzky povedou rádcové 
- Mech a Gerlach - a těším se, že to bude fungovat jako doposud i 

přesto, že začali studovat vysokou nebo naplno pracují. Věřím, že občas vypomůže i Dalim 
a na výpravách se uvidíme s Urbim a Kóňou. No však se ukáže… Každopádně mám radost, 
že do oddílu přišli nováčci - přivítali jsme se s Tomášem, Lukášem a se Štěpánem. Tak se 
s nimi všichni pořádně seznamte a ukažte jim a vysvětlete všechno, co potřebují, aby se 
v naší činnosti vyznali a stali se brzo skutečnými členy našeho oddílu. Naopak se 
s námi rozloučil Sova. Tak to prostě chodí, kluci přicházejí a odcházejí, mají různé 
nálady a představy… naše činnost jde ale dál. Takže nadšeně vzhůru za společnými 
zážitky. A že jich bude! 
 

Podzimní indiánská výprava 19.-21.9. 
V pátek odpoledne jsme se sešli na vlakovém nádraží Kutná Hora město, odkud 
jsme odjížděli do Zbraslavic. Když jsme vystoupili z vlaku, pokračovali jsme 
směr Radvančice. Cestou jsme se zastavili u velkého kaštanu, kde byla soutěž 
- překážková dráha, nejrychlejší byl Adam. Když jsme dorazili na Boudičku, 
už se stmívalo, a tak jsme hned postavili stany (kromě Bleska a Járy, kteří 
spali pod celtou). Potom jsme šli na dřevo na opékání špekáčků. Ráno po 
snídani jsme vyrazili na vycházku po okolí, cestou jsme nasbírali plno hub. 
Došli jsme k mohyle. U mohyly jsme měli pauzu a čekali jsme na Vlastu. Malej 

Ondra šel na kopec za ostatními a já (Blesk) jsem zůstal dole. Ondra posílal míček a já 
jsem ho chytal. Pak jsme šli po cestě na Prostřední Ves a já jsem našel 30 Kč v zemi. Když 
jsme vyšli na silnici, Tomáš řekl, že si můžeme jít nabrat kukuřici. Někdo šel a někdo 
ne. Nakonec jsme ji ani k jídlu nedělali, protože jsme měli mraky hub a paštik. Pak jsme 
se vrátili k ostatním a šli jsme dál po poli. Dorazili jsme k Prostřední Vsi a viděli 
jsme tam starou Škodovku bez střechy. Po pauze Tom řekl, že kdo chce jít napřed, ať jde 
s Vlastou, ale musí zapálit oheň. Skoro všichni šli, kromě Mravence a Ondráška. Když 
jsme dorazili k Boudičce, šli jsme zapalovat oheň. Já jsem ho zapálil bez zápalek. Potom 
jsme si já a Jára šli postavit přístřešek. Pak začalo pršet a Tomáš nám rozdal papíry, 
kde bylo indiánské písmo. Potom jsme šli do Boudičky si to přečíst a dát si jídlo. Potom 
jsme já, Jára a Adam šli připravit bojovku. Já jsem byl vodník a jmenoval jsem se 
Brčálek. V Boudičce se hráli kostky. Pak byla bojovka a šli jsme spát. Ráno jsme si 
začali balit a po snídani to dodělali. Pak jsme si udělali společnou fotku na lávce a 
šli jsme přes Radvančice do Zbraslavic. Odtud jsme jeli vlakem domů.  
             Adam a 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 
V zářijovém bodování zvítězil tentokrát Blesk se 129 body, druhý byl těsně Adámek (122 b.) 
a třetí Ondra (101 b.). O vítězi rozhodla účast na výpravě (za trojdenní výpravu 
získáváte 30 bodů) a také plnění stezky a zvláštní úkol měsíce. V mezidružinovém 
bodování zvítězili Lišáci. Gratuluji a držím palce v měsíci říjnu. Určitě zvítězí ten, 
kdo nebude zanedbávat docházku a splní co nejvíce bodů do stezky! 
 

Bodovací úkol na říjen 
Každý měsíc máte možnost získat až 20 bodů za splnění zvláštního úkolu. 
V měsíci září to byl tak trochu tajný úkol, nicméně i tak se ho podařilo 
někomu splnit. Úkolem bylo vytvořit si v zápisníku stránku, která bude 
uvádět nový rok s nápisem „Skautský rok 2014-2015“. Body získá ten, kdo si to 
vše vyzdobí ještě nějakými obrázky, barvičkami, orámováním - a použije 

pastelky, nikoliv fixy. Ten úkol tedy platí i na říjen. Ale kromě toho bude ještě jeden 
úkol: bezchybně říct a vysvětlit vlčácký zákon, heslo a slib a mít tyto věci pěkně 
zapsané v zápisníku. Tak se těším na vaše zápisníky a základní vlčácké znalosti. 
 

Registrace 
Jako každým rokem i letos vybíráme tzv. registrační příspěvek. Prosím tedy, abyste do 
konce října donesli každý 650 Kč (sourozenec pouze 450 Kč). Částka je na celý příští rok a 
zahrnuje skautský časopis, pojištění a příspěvek na provoz klubovny. 
 

Naše říjnová výprava 
V říjnu nás již tradičně čeká velká výprava o podzimních prázdninách. 
Pojedeme na ni společně s dalšími oddíly střediska. Tentokrát vyrážíme do 
Krkonoš, konkrétně do Rokytnice nad Jizerou. Pojedeme společným 
autobusem hned v sobotu 25.10. ráno (v 8 hodin od Billy), návrat bude 

v úterý 28.10 (do 17h). Ve středu pak máte ještě prázdniny a tak vám zbyde čas na 
případné úkoly do školy, nebojte se! Jedeme do vytápěného domu, spát se bude na postelích 
ve vlastních spacácích. Výpravu už tradičně organizuje Majda se svým týmem a tak se 
máme na co těšit. Určitě si užijeme podzimní hory, možná někdo vyrazí i na Sněžku. Cena 
výpravy je 650 Kč. Účast je potřeba nahlásit nejpozději do 20.10. 
A co si s sebou vzít: spacák, přezůvky, plecháček, dvoje rukavice, dvě čepice, pevnou 
nepromokavou obuv, pláštěnku, malý batůžek, věci na schůzku (KPZ, šátek, kapesní nůž, 
tužku, zápisník, stezku, uzlovačku), vhodné oblečení do přírody, oblečení na převlečení, 
pyžamo, hygienické potřeby, baterku, kartičku zdravotní pojišťovny, zpěvník, láhev min 
1 litr (pokud máš, tak i termosku) 
A kromě toho jídlo: svačinu do autobusu, oběd na sobotu, buchty od maminky (do 
společných snídaní), půl chleba, kostku sýra (100g), 6 sáčků čaje, 1x mrkev, 1x brambora 
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