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Dobrý start  
Tak se nám ten nový rok pěkně rozjel! Kromě dvou schůzek jsme se v lednu 
účastnili tří akcí! Nejprve Tříkrálové sbírky, při které se i v Kutné Hoře 
vybralo více peněz než vloni. Díky všem, kteří se zapojili a vykonali tak 
velký dobrý skutek. O týden později byla nejen skautská brigáda ve Sklenářově 
dolíku. Účastnilo se jí přes šedesát lidí z různých neziskových organizací a 
udělalo se mnoho práce. Pokáceli jsme staré stromy, vysekali křoví a 
vysbírali odpadky. Dolík je tak na cestě k realizaci projektu, který by z něj 

udělal místo k odpočinku. Plánuje se sportovní a dětské hřiště, altánky, ohniště a také 
klidová zóna pro zvířata v zadní části. A hned další týden jsme jeli na celý víkend na 
Žabku u Radvančic. Také přišel do oddílu nový člen - Jožo, který byl zařazen do družiny 
Netopýrů. Buďte na něj hodní a všechno mu postupně ukazujte a vysvětlujte, ať mezi nás 
brzy zapadne. Tak ať nám ta oddílová činnost klape a neumdlévá. Vzhůru do her, soutěží, 
plnění stezek. Čeká nás ještě spousta dobrodružství a kamarádství… 
22. února je 158. výročí narození zakladatele skautingu - Roberta Baden-Powella (viz 
obrázek) a 126. výročí narození jeho ženy Olave. 
 
Tříkrálová sbírka 10.1. 

Shromáždili jsme se v kostele sv. Jakuba. Poté jsme šli s panem Otrubou a 
procházeli jsme horní Žižkov. Asi po 2,5hod jsme si dali svačinu a posíleni 
koledovali dál. Lidé byli milí a dali nám výslužku. Počasí bylo perfektní, 
protože nepršelo a bylo teplo. Nakonec jsme byli odvezeni do Charity, kde 

jsme se posílili výborným gulášem a zahráli fotbálek. Po obědě hurá domů. 
              Drobek 
             

Brigáda ve Sklenářově dolíku 17.1. 
V sobotu byla brigáda, pro vlčata začala v 11:00. Od nás z oddílu jsme tam byli tři 
(Blesk, Sova a Joža). Jinak tam bylo asi padesát lidí, kteří káceli staré stromy. My jsme 
nosili větve na hromady a sbírali odpadky. Když jsme skončili, šli jsme na výbornou 
polévku do klubovny. Potom jsme šli zase sbírat odpad. Pak tam přišel Drobek s Uzlem, 
tak jsme se Sovou šli domů. Moc jsem si to tam užil a těším se na další brigádu. 
              Blesk 
 

Výprava na Žabku 23.-25.1. 
V pátek byl sraz na nádraží Kutná Hora město. Když přijel vlak, rozloučili 
jsme se s rodiči a nastoupili. Ve vlaku nás bylo 11, jeli jsme na nádraží 
Zbraslavice. Šli jsme na Žabku, došli jsme tam už za tmy. Už tam byl Jéna. 
Vevnitř jsme se najedli a po chvilce tam přijel Urbi s Kóňou. Pak jsme šli 

spát. Ráno jsme se nasnídali a šli jsme na krátkou túru. U Žabky byl vypuštěn kousek 
rybníka a tak jsme chvilku hledali škeble. Potom jsme vyrazili do lesa, kde jsme hráli 
americké kuny. Vyhrál Blesk se 3 body, druhý byl Ondra s 1 bodem. Šli jsme k Širokému 
rybníku, kde jsme házeli kameny do vody a chtěli prorazit led. Pak jsme se vrátili a 
dali si Jéňovu bramboračku. Navečer jsme šli na Boudičku, kde jsme si opekli buřty. 
Když jsme se vrátili, Blesk, Ondra a Sova hráli Aktivity. K večeři byly špagety a poté 
jsme dlouho hráli hledání míčků. Kdo ho našel, posadil se a koukal, jak ostatní stále 



hledají. Ráno jsme šli balit a pak hledat škeble. Joža dvakrát zapadl do bahna. Pak jsme 
šli na nádraží a jeli jsme domů. 
              Blesk 
 

Výsledky lednového bodování 
V prvním měsíci letošního roku zvítězil s přehledem Blesk se 141 body. Druhý byl 
Martínek (87 bodů) a třetí Ondra (86 bodů). O vítězi rozhodla především účast na akcích, 
ale také plnění stezek, speciálního úkolu a Bleskova ochota psát články do Féfa. 
Připomínám tedy, že kdo napíše článek do Féfa o nějaké schůzce nebo výpravě, dostane až 
15 bodů! Musí mi ale předem říct, že článek napíše a pak to dodržet. Kdo bude tedy psát 
příště? V mezidružinovém bodování zvítězili Lišáci s průměrem 77 bodů, Netopýři 
tentokrát lehce zaostali (průměrně 50 bodů). Nicméně, stačí si splnit pár bodů do stezky 
a vše se může pro příště otočit… 
 

Bodovací úkoly na únor 
Protože se blíží středisková uzlařská regata (závody v uzlování), je 
potřeba, abyste všichni uměli základní skautské uzly (plochou neboli 
ambulanční spojku, škotovou spojku neboli škoťák, rybářskou spojku, lodní 
smyčku, zkracovačku a dračí smyčku). Kdo tedy v únoru předvede, že uzly 
bezchybně ovládá, získá dvacet bodů. Jak jednoduché… Nováčci dostanou 
body za to, když uvážou uzly alespoň čtyři. Ostatní dostanou za alespoň 

čtyři uzly bodů deset. Doufám, že si všichni hned přijdete pro body! Nastane už letos ten 
okamžik, že všichni v oddíle budou umět všechny uzly? 
 

Naše únorové akce 
Protože byly jarní prázdniny, čekají nás v únoru pouze tři schůzky. 
A samozřejmě také jedna výprava. Bude pouze jednodenní a vylezeme při ní na 
jednu z nejvyšších hor v nejbližším okolí Kutné Hory. Asi tušíte, která to je, 
ale nechte se překvapit tím, co na cestě k ní a na ní zažijeme! Sraz je 

v sobotu 14.2. v 8:30 u klubovny, návrat bude do 18h opět ke klubovně. 
 

Rozpis akcí do prázdnin 
Jako obvykle bude každý měsíc jedna více- nebo alespoň jednodenní výprava. Kromě toho 
je na některé pátky připraven speciální program pro celé středisko. Prosím, už teď si na 
tyto dny nic jiného neplánujte, ať vám neunikne ani jediná výprava! Vždyť naše skautské 
výpravy jsou tím nejlepším, co můžete v oddíle zažít. Spolu s kamarády se dostanete do 
nových i starých známých míst a naučíte se mnoho nových věcí. Bude i letos někdo, kdo se 
zúčastní všech výprav a nevynechá ani jedinou? 
 
únor  14.2.  jednodenní výprava „Na vysokou Horu“  
 

březen 13.-15.3. předjaří v Železných horách (Ronov nad Doubravou) 
 

duben  2.-5.4. střediskové Velikonoce (Černá Říčka, Jizerské hory) 
  10.4.  Uzlařská regata v klubovně (pátek) 
  24.4.  s šátkem do bazénu (pátek) 
 

květen 15.5.  Skauti v převleku - bojovka ve městě (pátek) 
  16.5.  skautský orienťák 
  22.-24.5. Do kraje lesních jezírek (Ransko, Vysočina) 
 

červen 19.-21.6. vandr s rodiči 
 

červenec 4.-18.7. TÁBOR 
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