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Adventní skautování 
Příroda se uložila ke spánku, ale my jako oddíl a středisko rozhodně ne. Když 
tedy nepočítám přespání v klubovně koncem listopadu. Ale o tom si přečtěte 
níže, dokonce ve dvou podáních. Také jsme si užili výpravu na Kocourov, ta 
byla sice ještě ryze podzimní, ale taky pěkně studená. Líbí se mi, že jste 

aktivní (alespoň někteří) a zajímáte se o oddíl. Prostě že je na vás vidět, že vás činnost 
v oddíle a skautování baví. Tohle pak dodává sílu i mě, když se snažím pro vás 
připravovat hry a další program. Jsem také rád, že jste si letos scénku na Mikulášskou 
besídku připravili úplně sami. Takže si ještě i ten prosinec užijme ve skautském duchu 
a plný skautských akcí. Mikulášská besídka, Country bál, vánoční schůzka, Betlémské 
světlo. A kdybychom se už neviděli, tak přeji všem pěkný zbytek roku a krásné Vánoce. 
 
 
 
Výprava na Kocourov (21.-23. listopadu) 

Vlakem jsme jeli od městského nádraží až do Černín. Pak jsme šli do 
hájovny v Kocourovském lese (cesta byla dlouhá kolem 6 km). Tam jsme si 
dali večeři a šli jsme spát. Před spaním jsme si četli o vlčatech z Kocouří 
smečky z knížky Pohádky pro vlčata. Ráno jsme měli chleba s marmeládou. 
Po snídani jsme vyrazili na výlet. Když jsme ušli kus cesty, dali jsme si 

oběd. K obědu jsme si opekli buřty, topinky a maršmalouny. Došli jsme až do Krsovic a 
pak jsme šli údolím nazpátek. Cestou jsme se vozili na starém povozu, co jsme našli 
v lese. Vrátili jsme se odpoledne a trénovali jsme scénku na Mikulášskou. Pak jsme měli 
jít plnit kolínka lančmítem, ale místo toho jsme šli na bojovku. Měli jsme hledat UFO, 
vypadalo asi takhle: červená a bílá světýlka na trojnožce a někde byl vidět kov. Adam 
šel asi dvakrát a ani jednou ho nenašel. Když se všichni vystřídali, šli jsme se na něj 
všichni, i vedoucí, podívat zblízka. Když jsme se vrátili, hráli jsme hru, ve které jsme 
měli najít písmena a z nich poskládat slovo. Nakonec byla večeře a šli jsme spát. Ráno 
jsme si sbalili, uklidili, zahráli pár her a stavěli bunkr. Potom jsme odešli zpátky do 
Černín a vlakem dojeli do Kutné Hory. 
              Štěpán 
 
 

Přespávání v klubovně a hra v GASKu 29.-30.11. 
Po příchodu do klubovny jsme začali s nácvikem na Mikulášskou besídku. 
Poté jsme šli do GASKu, kde byla připravena večerní hra. Dostali jsme 
kousky obrázků, z nichž jsme složili obraz celý. Ten jsme pak hledali na 
výstavě. Ve 20.00 jsme se vrátili do klubovny. Uvařil se čaj a Martínek 
se říznul. Pak jsme zase cvičili scénku na Mikulášskou. Tom nám potom 

přečetl příběh o rozdělávání ohně z knihy Dva divoši. Ale nám se nechtělo spát, tak 
kluci kecali až do 2 hodin, takže jsme se moc nevyspali. Ráno jsme si dali po nákupu 
Martínka a Bleska chutnou snídani. Rohlík s máslem a džemem namazal Tomáš tak výtečně, 
že jsme byli všichni sytí, připraveni na celý dlouhý den. Rodiče svým příchodem ukončili 
přespání. 
              Drobek 
 



Přišli jsme do klubovny a chvíli jsme s klukama blbli. Shromáždili jsme se spolu se 
sedmičkou před klubovnou a šli společně do Gasku hrát hru. Po hře jsme se vrátili do 
klubovny a nacvičovali scénku na Mikulášskou besídku. Budou tam vystupovat rytíři, 
Rocky, král a horníci. Docela nám to šlo. Pak jsme se navečeřeli. K večeři jsme měli 
polívku s chlebem a nakonec zákusek. Po večeři nám Tomáš četl z knížky Dva divoši. 
Seděli jsme na polystyrenových deskách a napjatě poslouchali. Potom jsme šli spát. V 
klubovně bylo velké vedro. Ráno kluci z druhé klubovny Lišáků došli do krámu nakoupit 
něco ke snídani. Namazali jsme si rohlíky s marmeládou a uvařili čaj. Pak si pro nás 
přijeli rodiče a hurá domů. 
              Kuba 
 
 

Výsledky listopadového bodování 
Vítězem v listopadovém bodování se stal Martínek se ziskem 180 bodů, druhý byl 
Blesk (165 b.) a třetí Adámek (136 b.). Jako obvykle i tentokrát o pořadí rozhodla 
(kromě účasti na všech akcích včetně výpravy) hlavně snaha plnit stezku a 
speciální měsíční úkoly. Chci pochválit především Bleska s Martínkem a také 
Drobka, kteří se do plnění opravdu vrhli. V družinovém bodování zvítězili 
Lišáci s průměrným počtem 95 bodů. Netopýři zaostali o pouhé 4 body. Stačilo, aby 

si každý Netopýr splnil jeden bod do stezky a strčili by Lišáky do kapsy! A jak dopadne 
bodování v prosinci?  
 
 

Bodovací úkoly na prosinec 
Pokud chceš v prosinci získat extra 20 bodů, ukaž, že umíš ošetřit zranění na prstě a 
prst obvázat. Takže si přines obvaz a vzhůru do toho. Pokud to neumíš, přihlas se také a 
naučíš se to.  

 
 
Naše prosincové akce 

V prosinci nás čeká opravdu hodně činnosti. V sobotu 6.12. se ve tři hodiny 
odpoledne sejdeme spolu s dalšími oddíly v sokolovně v Sokolské ulici 
k Mikulášské besídce. Náš oddíl si připravuje scénku, kterou vymyslel a 
s ostatními secvičil Blesk - „Kutnohorští horníci a Rocky“. V sokolovně se 
sejdeme už ve 14:30, ať si scénku ještě naposledy vyzkoušíme. V sobotu 20.12. opět 
ve tři hodiny se sejdeme k oddílové vánoční schůzce. V pátek předtím (19.12.) 

schůzka nebude. Je starou oddílovou tradicí, že se půjdeme projít zimní krajinou na 
Kuklík, kde ozdobíme stromeček pro zvířátka. Tak si nezapomeňte vzít nějaká ta jablka, 
mrkve, případně i semínka a jiné věci, které zvířátka můžou. Po návratu posedíme ve 
vyhřáté klubovně, podíváme se na obrázky z tábora, prostě oddílové Vánoce. Nezapomeň, že 
si navzájem dáváme dárečky. Přines drobný dárek několika kamarádům ve družině. Máš 
ještě pár dnů na to, abys něco zajímavého a skautského přichystal. Nejlepší dárky jsou 
ty, které sám vyrobíš… 
Těsně před Štědrým dnem (tedy 23.12.) od 14 hodin budou skauti na náměstí rozdávat 
Betlémské světlo. Přijďte se podívat i se svými rodiči nebo kamarády, kromě světla 
budeme rozdávat i pohodu a teplo v postaveném týpí. 
Po vánočních prázdninách se k první schůzce sejdeme až v pátek 9. ledna 2015. 
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