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Zimní čas třinácti 
Další rok nám uběhl, zavzpomínali jsme, co pěkného nám přinesl a co všechno 
jsme prožili. A těšíme se, co se uskuteční v tom novém. Skautská činnost je tak 
rozjetá, že už v lednu nás čeká mnoho akcí. Nejinak tomu bude jistě i po další 
měsíce a čeká nás do léta nejméně pět oddílových výprav. Během ledna 
připravíme jejich seznam a v dalším čísle Féfa se už dozvíte, kam a kdy 
pojedeme či půjdeme. Jste zvědaví? Já taky. A především na to, kam letos 

pojedeme na tábor. Jisté je pouze to, že bude od 4. do 18. července. Místo je zatím tajné, 
ale můžeme se všichni těšit, až zase budeme sedávat u ohýnků v týpí, soutěžit ve velké 
hře i prozkoumávat okolí tábora. 
V prosinci našel cestu zpátky do oddílu Sova. I s ním je ve Trojce třináct vlčat. Budu 
rád, když se i v letošním roce budete snažit být k sobě kamarádští, pomáhat si a budete 
v oddíle udržovat tu správnou skautskou atmosféru. Odměnou nám za to všem bude 
oddílová pohoda a nadšení do skautské činnosti. 
Přeji vám všem ještě dobrodružnější rok 2015! 

 
Mikulášská besídka 6.12. 

Letos se uskutečnila už 20. Mikulášská besídka. Po slavnostnějším zahájení začaly 
jednotlivé oddíly dvou kutnohorských středisek předvádět svá představení, na 
která se všichni pečlivě připravovali. 1. oddíl zazpíval Růženku, 5. oddíl 
nacvičil baletní choreografii, 7. oddíl předvedl scénku Afrika versus Česká 
republika, 17. oddíl zahrál upravenou pohádku O 12 měsíčcích a jejich 
pomocníčcích. Náš oddíl předvedl scénku Kutnohorští horníci a Rocky Balboa. Podle 

ohlasů diváků se, myslím, scénka povedla a byla vtipná. Lístky do tomboly byly dlouho 
očekávané a v rychlosti vyprodané. Po vyzvednutí tomboly a snědení vyhraných perníčků 
probíhaly hry a soutěže. Jednotlivé oddíly se snažily získat co nejvíce bodů. Trojka byla 
nejlepší. Nechyběl nám bojovný duch a kapka štěstí. Sladkou odměnu si všichni užili. Po 
soutěžích přišel Mikuláš, anděl a dva čerti. Každý oddíl vybral zástupce, který zazpíval 
a všichni dostali od Mikuláše nadílku. Besídka se povedla a bylo to hezké odpoledne.  
              Ondra 

 
Večer světel 12.12. 

Sešli jsme se v klubovně a po zahájení schůzky jsme vyrazili ke kostelu sv. Jakuba, 
kde se konal Večer světel. Vyhodnocovala se tam soutěž Rychlé šípy v Kutné Hoře. 
Kdo je našel (letos byly u Hajného na balkóně) a popsal místo, dostal placku. Já 
jsem je našel. Kdo ukázal fotku, dostal časopis. Po krátkém povídání a ukázce 
nejmenšího ježka v kleci jsme se vydali ke chrámu sv. Barbory, odkud byly Rychlé 
šípy vidět. Po celou dobu jsme chtěli mít zapálené svíčky, ale foukal velký vítr, 
tak jsme to po mnoha pokusech vzdali a byl to Večer světel bez světel. Potom jsme 

šli s Pepou zpátky k Jakubu, kde si nás vyzvedli rodiče. 
              Adam 

 
Vánoční schůzka 20.12. 
V pátek schůzka nebyla a přesunula se na sobotu, jako každý rok na Vánoce. Sešli jsme se 
tedy až v sobotu v 15 hodin. V klubovně jsme nechali dárky a cukroví a šli jsme ozdobit 
zvířátkům stromek k bezhlavému Jánu. Dalim s námi nešel, zůstal v klubovně, zatopil a 



připravil nám pohoštění z cukroví, které jsme přinesli. Když jsme se vrátili, dali jsme 
doprostřed stolu dárky. Pak nám Tomáš rozdal papíry, na kterých byla vánoční indiánská 
písnička, kterou jsme si pak za Tomášova doprovodu na kytaru zazpívali. Když jsme 
písničku dozpívali, Blesk s Adámkem rozdali dárky. Tradičně jsme odlévali olovo, Blesk 
olovo odléval nad svíčkou, nad kterou to nešlo. Potom to zkoušel nad kamny, tam mu to 
také nešlo. Tomáš olovo nakonec dal na lopatku a strčil do kamen, aby se roztavilo. 
Nakonec jsme odlévali všichni. Když jsme všichni odlili olovo, šli jsme ven hrát 
Bleskovu hru. Po dohrání hry jsme si popřáli k Vánocům a rozešli jsme se domů. 
              Blesk 
 

Středisková výprava na Boudičku 22.12. 
V 8 hodin jsme se shromáždili v klubovně, kde jsme hráli karetní hru. Poté jsme šli na 
městské nádraží, odkud jel vlak směr Zbraslavice. Cestu nám zpestřil Majdin projekt, 
který se jí moc povedl. Cesta na Boudičku byla 3,5 km. Když jsme dorazili, kluci 
rozdělali oheň a opekli jsme si buřty. Pak přišly na řadu hry "Lejzry" a "Vlajky“. Při 
odchodu jsme si vybrali dohromady jeden stromeček u lesa, který jsme ozdobili společně. 
S časem v patách jsme přidali do kroku a tak tak jsme stihli vlak. Cesta uběhla rychle, 
na nádraží jsme se rozloučili a někdo ještě šel do klubovny. Bylo to hezké rozloučení s 
koncem roku. 
             Drobek a Uzel 
 

Betlémské světlo 23.12. 
Rozdávání Betlémského světla se v Kutné Hoře konalo v úterý. Na Palackého 
náměstí se nás sešlo docela dost, jenomže ze 3. oddílu jsme přišli jen dva. Na 
náměstí stálo indiánské týpí, ve kterém hořel oheň - Betlémské světlo. Byl tam i 
kartónový Betlém. Asi do 15 hodin trvalo, než jsme se všichni sešli, a pak jsme 
po skupinkách vyrazili Betlémské světlo rozdávat. Rozdávání trvalo asi 1,5 

hodiny. Do 18 hodin se všichni rozešli. V mojí skupině byl 1 dospělý a 4 děti. Měli jsme 
mapku, na které jsme měli vyznačené adresy. Navštívili jsme 5 domácností. Na této akci 
jsem byl poprvé. Naše Betlémské světlo doma vydrželo až do pozdní štědrovečerní noci. 
              Štěpán 

 
Výsledky prosincového bodování 
V prosinci zvítězil Adámek (87b.), těsně druhý byl Blesk (86b.), třetí pak Štěpán (79b.). 
V družinovém bodování zvítězili těsně Netopýři (průměrně 56b.), Lišáci měli o 3b. méně. 
Síly jsou velmi vyrovnané a na každém tvém bodu záleží! 
 

Bodovací úkoly na leden 
V prosinci se to s úkolem moc nepovedlo, nějak nebyl čas... Takže zůstává i na leden: 
ukaž, že umíš ošetřit zranění na prstě a prst obvázat. Přines obvaz a vzhůru do toho. 
Pokud to neumíš, přihlas se také a naučíš se to. 
 

Naše lednové akce 
V lednu nás toho čeká mnoho. V sobotu 10.1. se účastníme Tříkrálové sbírky. Sraz je v 9h 
v kostele sv. Jakuba (kdo se přihlásil, ví). O týden později (v sobotu 17.1.) se koná 
brigáda na úpravu Sklenářova dolíku. Vlčata mají dorazit v 11h, ukončení bude asi 
v 16h. S sebou pracovní oděv, pracovní rukavice, pití a svačinu a třeba i něco na 
opečení na ohni. Vítání i jsou i rodiče, práce bude dost. 
O víkendu 23.-25.1. se chystáme na tradiční lednovou vlčí výpravu na Žabku u Radvančic. 
Odjezd bude v pátek v 17h, návrat v neděli v poledne. Podrobnosti budou na webu. 
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