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Jak nám to jde na podzim 
Podzim už se přehoupl do druhé poloviny a my si ho užíváme plnými doušky. 
Moc neprší a každou schůzku jsme tak mohli být hodně venku. A teď, když 
schůzky končí za tmy, je čas i na noční hry. Družinové schůzky probíhají 
odděleně, některé hry jsou společné. Těší mě, že se nováčci pomalu začínají 
v oddíle rozkoukávat a také že se pilně pustili do plnění nováčkovské 
zkoušky. Ostatní se snaží plnit stezku a Martínkovi a Bleskovi se v říjnu 
podařilo dokončit zelenou. Gratuluji! Usnesli jsme se, že ti, kdo plní 
červenou stezku (tedy nejvyšší stupeň), jsou členy Klubu drsňáků a týkají se 
jich speciální dobrodružné akce. Mám také radost, že se tito Drsňáci, 

nejstarší členové oddílu, se podílejí na programu, např. přípravou her a že je to baví. 
Chci pochválit ty, kteří se svým správným chováním snaží ukazovat nováčkům, jak to u 
nás v oddíle chodí. Aby pochopili, že sprostá slova a silácké řeči se u nás v oddíle 
nevedou a že nade vše si ceníme kamarádství.  
 

Schůzka 3.10. 
Po zapsané docházce jsme si připravili potřebné věci ke kontrole. Poté jsme hráli 
hru - hledání papírků a poskládání zprávy. Vyluštili jsme zprávu, svázali se 
uzlovačkami a běželi do lesa. Tam čekal Blesk a vysvětlil nám další hru. Počasí 

nám vyšlo pěkné. Na závěr jsme hráli hru „Kdo první přinese…“. Zvítězil Blesk. 
              Ondra 
 

Schůzka 10.10. 
Na začátku jsme šli do Dolíku, kde byla mezidružinová hra. Soutěžilo se 
v tom, kdo udělá delší provaz ze všeho, co máme u sebe. Musím říct, že 
jsem se na tom nepodílel. Tom nám mezi tím připravil v klubovně další 

hru: měli jsme najít lístečky a složit souvislý text. Vyšlo nám: záhada hlavolamu JF. 
Poté jsme měli malou brigádu a sbírali jsme větvičky z ostříhaného živého plotu. 
Následovala Ondrova hra, kterou jsme si všichni užili. 
              Drobek 

 
Schůzka Klubu drsňáků 10.-11.10. 

Po normální schůzce bylo „drsňácké“ přespání, kde jsme byli já, Blesk, Martínek 
a Ondra ze 7. oddílu (kamarád a spolužák Adámka). Nejdříve jsme společně 
připravili večeři, zapečené brambory s mrkví a cibulí. Pak jsme si do zápisníků 
psali, co se nám líbí nebo nelíbí v oddíle a povídali jsme si o tom. Mezitím se 
upekly brambory a po jídle přijel Dalim. S ním jsme hráli stolní hru, pak jsme 
šli běhat ven kolem klubovny. To už byla tma. Pak jsme se společně dívali na 

film „Záhada hlavolamu“. Před spaním Blesk s Martínkem přiložili do kamen hodně dřeva, 
takže nám všem bylo vedro. Ráno Blesk a Martínek došli pro pečivo a po snídani jsme šli 
domů.  
              Adámek 
             



Podzimní středisková výprava 25.-28.10. 
V sobotu jsme autobusem od Billy odjeli do Rokytnice nad Jizerou. 
Bydleli jsme na faře u kostela svatého Michaela. Nejprve jsme tvořili 
pravidla a poté jsme šli do čtvrti jménem Berlín, kde je přírodní 

amfiteátr. Tam jsme hráli hru „odvazování uzlovaček“, „gangsteři“ a „cukr káva“. Skauti 
rozdělali oheň a my si dali svačinu u kapličky. Skauti hráli hry, my jsme šli napřed, 
ale nakonec nás dohnali. U rozcestí jsme si zahráli hru „americké jeepy“. V kostele 
probíhala mše a na výběr bylo taky být na faře a dát si dobrou večeři. Po večeři jsme 
malovali kamaráda. Kdo přišel později ze mše, po večeři tipoval, kdo je na portrétu. Po 
hrách s Táňou bylo čtení při svíčce a večerka. 
V neděli nás k snídani posílily buchtičky. Rozcvička byla zábavná. Vlčušky šli na výlet 
na Studenov. Cestou jsme hráli napínavou a obtížnou hru „na vandaly“. U dalšího 
rozcestí jsme si říkali o značkách, oblasti ptáků a chráněné krkonošské krajině. Po 
dlouhé cestě lesem jsme přišli do cíle na Studenov, kde jsme si udělali oběd. Pak bylo na 
výběr ze dvou cest (kratší 3 km a delší 7 km). My jsme si vybrali kratší. Cestou byly 
„americké jeepy“ a válení „egyptských sudů“. Skauti navštívili Čertovu horu. K obědu 
byla skautská polévka a následovalo obcházení stanovišť po skupinách: GPS, ping-pong, 
videostop, podpisy poslepu, uzly. Nám se nejvíce líbil videostop. Pak se tvořily modely 
kluboven, což pro mě (Drobka) bylo bez šťávy, ale mě (Uzlovi) to připadalo hodně šťavnaté. 
Dohnala nás už zase večerka… Odpočatější šli zpívat, utahanější šli tlouct špačky. 
V pondělí po snídani jsme se vydali vzhůru do vzdálených končin. Vyšli jsme na Ručičky. 
Bylo tam možné koupit si pohled nebo něco na zub. Poté jsme šli asi 1,5km chladným 
lesíkem plným malých potůčků a přechodů přes sjezdovky. Došli jsme na Dvoračky s dvěma 
velkými chatami. Na svahu jsme kutáleli kotouly. Poté jsme šli k Huťskému vodopádu, 
který byl opravdu krásný. Dostali jsme Disko sušu na posilnění na cestu zpět. Skauti 
(a od nás Louda) to vzali přes Violík a Vrbatovu boudu (přes 25 km). Po příchodu na faru 
jsme připravovali večeři - pizzu. Společné jsme čistili a krájeli zeleninu. Sýr se 
salámem doladili pizzu, takže jsme na oslavu měli bájo krmi. Dlouhou chvíli nám zkrátil 
film. Oslavu dovršilo předvádění kostýmů a hádání kdo je jaká pohádková postava. 
V úterý po snídani, balení a úklidu jsme šli ven až na vyhlídku Stráž. Cestou bylo 
sluníčko. Nejdříve bylo město a později nádherný výhled na Rokytnici a hory okolo. 
Cestou jsme hráli „americké jeepy“. Vrátili jsme se, poobědvali a tradá autobusem domů se 
vzpomínkou na čtyři krásné podzimní dny. 
             Drobek a Uzel 
 

Výsledky říjnového bodování 
V říjnovém bodování zvítězil Kuba s 202 body, druhý byl Drobek (180 b.) a třetí Martínek 
(165 b.). O pořadí rozhodla především účast na výpravě, plnění stezky a také psaní do 
tohoto Féfa. V družinovém bodování zvítězili Netopýři (průměrně 131 bodů) před Lišáky 
(104 bodů).  
 

Bodovací úkol na listopad 
V říjnu jste měli prokázat znalost hesla, zákona a slibu. Těší mě, že se to skoro všem 
podařilo. Listopadový úkol je tradiční a velmi lehký: chceš-li získat 20 bodů, předveď, 
že máš kompletně vybavenou KPZ. 
 

Naše listopadová výprava 
Opět už tradičně vyrážíme na Kocourovskou hájovnu a do jejího okolí. Podrobnosti se 
včas dozvíte. A doufám, že si nenecháte výpravu ujít, protože tentokrát budeme pátrat po 
záhadné kosmické lodi, která zde před 25 lety nouzově přistála, a od té doby se v okolí 
dějí různé podivné věci. Takže pokud se bojíš, zůstaň radši doma! 
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