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Číslo 3/2011                               

Zimní tábor 2012 - Železná Ruda

Informační list 48. smečky Vlèat a 54. oddílu Trapeøi Brno

RODIČŮM

žungle
Úvodem

Termín
Od soboty 4. února do so-
boty 11. února 2012.
Místo
Bývala vojenská rota 
Svárožná uprostřed lesů 
v lůně přírody kousek od 
pohraniční Železné Rudy 
na Šumavě a o něco větší 
kousek od lyžařského 
areálu Špičák. 
Sraz
6.30 na Hlavním nádraží 
pod hodinami.
Návrat
20.30 tamtéž. Vlak přijíždí 
ve 20.22.
Doprava
Z Brna jedeme do Železné 
Rudy s jedním přestupem 
v Praze. Cesta trvá sedm a 
půl hodin. 
Strava
Prvním společným jídlem je 
sobotní večeře, kdy budou 
nemilosrdně zlikvidovány 
všechny pochu�ny od ma-
minek i babiček.
Cena
2600,- Kč
Platba
Platbu je možno provádět 
pouze bezhotovostně pře-
vodem na účet. Číslo účtu 
je 234799409/0300. Jako 
variabilní symbol uveďte 
rodné číslo vašeho dítěte 
a do poznámky pro pří-
jemce napište jeho jméno 
nebo přezdívku. V případě 
individuálního zájmu vy-
stavíme fakturu, žádost, 
či jiný potřebný doklad k 
získání příspěvku od za-
městnavatele.

Termín zaplacení
20. ledna 2012.
Požadovaná dokumen-
tace
1) odevzdaná přihláška. 
Přihlášku je třeba odevz-
dat do 20. ledna 2012. 
Je také možnost zaslat 
ji mailem na adresy: 
p.davidek@atlas .cz 
(Astap - Vlčata), nebo 
shorty@vlcata.org (Shorty 
- Trapeři).
2)  prohlášení rodičů (bezin-
fekčnost, souhlas s používá-
ním sportovního vybavení) 
- dostanete a vyplníte AŽ 
NA SRAZU.
3) KOPIE průkazu pojištěn-
ce (odevzdáte na srazu).
Kapesné
Max. 100 Kč,- pro běž-
kaře, pro sjezdaře navíc 
částku dle počtů dní, keré 
bude ch�t dítě strávit na 
sjezdovce. Je to přibližně 
300-400,- Kč na den, kon-
krétní ceník areálu Špičák 
si můžete prohlédnout na 
internetových stránkách: 
www.lyzovani.spicak.cz v 
sekci Ceníky. Jestli se kupu-
je jízdenka bodová nebo ča-
sová, záleží na individuální 
situaci - kdy dorazíme, kolik 
nás je, apod. Možnost lyžo-
vání je maximálně 4 dny.
Od Vlčat budeme kapesné 
vybírat na srazu a po skon-
čení provedeme vyúčtová-
ní. Připravte prosím peníze 
do obálky se jménem dítěte 
(na srazu bývá fofr...).
Zdravotní zabezpečení
Zimního tábora se může 

zúčastnit jen dítě zdra-
vé. Ostatní po konzultaci 
s vedoucím tábora. Kluci 
u sebe nesmí mít žádné 
léky, všechny léky je po-
třeba na srazu odevzdat 
zdravotníkovi tábora s pa-
třičným popisem. Na Zim-
ním táboře s sebou máme 
standardně vybavenou 
lékárnu. Pojištěni jsme v 
rámci organizace Junák 
u pojišťovny Generalli.
Sportovní vybavení
Vlčata: pro Vlčata je po-
vinné mít buď běžky nebo 
sjezdovky (je možné mít i 
oboje). Také je nutné mít 
boby nebo sáně. Lopatu 
nebrat.
Trapeři: pro Trapery je po-
vinné mít běžky, na kterých 
stráví větší část týdne. Je 
možné vzít si s sebou navíc 
sjezdovky nebo prkno. Běž-
ky a další náčiní je třeba mít 
s sebou v perfektním stavu, 
naše možnos� oprav jsou 
malé a rozhodně nestojí 
za to chodit kvůli rozsy-
panému vázání zbytek dní 
pěšky.

vedení tábora

náčelník tábora: Shorty 
program: Gibbs, Astap
hospodář: Don
zdravotník: Astap
řidič: Shorty

žungležungležungle
 Stále si pamatuji 
- koneckonců není to tak 
dávno -, jaké počasí bylo 
minulý rok den před od-
jezdem na Zimní tábor: 
slunce, teplý vánek, li-
dé po Brně chodili v trič-
kách, při nejhorším v mi-
kinách a svetrech. Ani 
náznak ochlazení. Když 
jsme přijeli na Šumavu, 
zjis�li jsme, že zde jsou 
pouze malé ostrůvky ta-
jícího těžkého sněhu. Ce-
lý týden jsme podnikali 
pěší tůry do překrásného 
okolí. A tábor jsme si užili 
i bez lyží. Proč? Inu, mož-
ná za to mohla atmosfé-
ra, luxusní chata, přítom-
nost lidí, které dobře zná-
te, kvalitně připravený a 
provedený program. Vi-
díte, že atributů dobrého 
Zimního tábora je spous-
ta. Jenže letos, kdy jsou 
Jarní prízdniny přesunuty 
na samotný počátek cyk-
lu, čili hned na úvod úno-
ra, k těmto všem atribu-
tům přidejte ještě onen 
sníh, možnost pořádně 
si zaběžkovat a zasjezdo-
vat s dlouholetými kama-
rády, program připrave-
ný opět našimi odborní-
ky Astapem a Gibbsem, a 
to, co vyjde, vypadá vel-
mi, velmi slibně.
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Návleky jsou nepostradatelnou 
součástí zimního vybavení. Slouží 
pro chůzi a jízdu v hlubším sněhu. 
Ochrání botu před napadáním sněhu 
shora. Dají se koupit v outdoorových 
prodejnách, ale většinou dos� draze 
a navíc ne v dětské velikos�. Návle-
ky snadno vyrobíte z šusťákové látky 
dle přiloženého obrázku. Velikost od-
měříte podle nohy a nahoře uděláte 
tunýlek pro gumu nebo provázek se 
samosvorkou. Dole opět gumu nebo 
provázek, který drží návlek na botě.  

Návleky

Na každý zimní tábor se autem veze 
vybavení a zásoby, se kterými by-
chom se do vlaku nevlezli. Letos to 
proběhne stejně, do auta se v době 
srazu budou nakládat sjezdové lyže 
a vybavení k tomu náležící (lyžáky, 
hůlky a další věci dle uvážení, které 
se vejdou do vozu). Běžky a vyba-
vení na ně včetně bot si však členi 
berou sami do vlaku. Ideální případ 
je, pokud se Vám podaří běžkové 
boty zabalit s ostatními věcmi do 
batohu.

Odvoz vybavení autem

1 x batoh velký
1 x spacák
1 x oblečení na spaní
1 x oblečení na cestu (slušné kalho-
ty a kroj + zimní bunda)
1 x dobré boty na ven (pohorky, ne 
sněhule!)
1 x šusťákové návleky přes boty (viz 
obrázek na této straně)
2 x triko s dlouhým rukávem
2 x triko s krátkým rukávem
1 x mikina nebo svetr
1 x polárkova bunda
1 - 2 x zimní čepice
1 - 2 x šátek na krk
2 x zimní rukavice
1 x šusťákový komplet (větrovka a 
šusťákové kalhoty)
4 x teplé ponožky
4 x ponožky nebo podkolenky
Náhradní spodní prádlo
2 x tepláky
1 x oblečení do chaty
1 x přezuvky nebo tenisky
1 x baterka nebo čelovka
1 x malý ručník
1 x kartáček na zuby
1 x zubní pasta
4 x nepapírový kapesník
1 x pláštěnka
1 x kovová (nerozbitná) termoska 
nebo PET lahev (min. 1,5 litr)
1 x vybavení na schůzku (KPZ, uzlo-
vačka, stezka, propiska, tužka, malý 
blok), zpěvníky, deníky – kdo má.
Trapeři navíc: sirky, nůž, ešus.
Sportovní vybavení (viz str. 1 posled-
ní odstavec)
Nebrat: toaletní papír, mýdlo (bu-
dou se kupovat společně), karimat-
ku, MOBILY. 
Vlčata – nebrat ešus.
K oblékání: na Zimním táboře pla� 
dvojnásob základní pravidlo zim-
ního oblékání: raději více tenkých 
vrstev, než jedna tlustá bunda. 
V žádném případě nedoporučuje-
me oteplovací kombinézy a pun-
čocháče. Sušení takovýchto kusů 
oblečení je pracné a přitom stačí, 
aby byla mokrá jen nějaká část. 
V zimě se oblékáme do šusťákové-
ho kompletu, který dobře odolává 
sněhu a rychle se suší, pod něj se 
obléká několik vrstev podle teplo-
ty. Kdo se vybaví jen tlustou zimní 
bundou, zpo� se “jako to prase” a 

Seznam vybavení pro Trapery i Vlčata
bunda se hodně dlouho suší. 
K vybavení: všechno vybave-
ní kromě lyží, lyžáků, běžek a 
bobů je potřeba zabalit do ba-
tohu. Proto nepřibalujte žádné zby-
tečné věci (hračky, polštáře, walkma-
ny, …). Vlčata (ale i mnozí Trapeři) si 
své věci nepoznají – musí je mít po-
depsané. Podepsané věci se nikdy 
neztra�. Po každém táboře nám zbý-
vá hromada nepodepsaného ob-
lečení v hodnotě stovek korun, 
ke kterému se nikdo nehlásí! Dá-
le upozorňuji na již osvědčenou 
nerozbitnou kovovou termosku. 
Na horách i na všech zimních vý-

pravách je to skutečně výborná věc 
mít s sebou teplý čaj kdykoliv a kde-
koliv. Termoska se dnes dá sehnat 
za cca 300,- Korun a rozhodně se 
vypla�. Nebudete-li si při pořizová-
ní jakéhokoli potřebného vybavení 
jis�, obraťte se na nás, rádi Vám 
poradíme, ušetříte nám �m pozdější 
staros� s nevhodným vybavením a 
svému synovi koupíte skutečně to, 
co potřebuje, ne to, co Vám poradili 
v obchodě (ne vždy dobře). 
Ke sportovnímu vybavení:
1) Je potřeba mít běžky i 
hůlky odpovídající délky 
(pro začátečníky jsou lepší 
kratší) a boty odpovídající 
vázání. Před odjezdem vše 
zkontrolujte! Je smutné, 
když po roce objevíme na 
vázání provizorní opravu, 
kterou jsme zachraňovali 

běžky před rokem. 
2) Sjezdové vybavení musí odpoví-
dat bezpečnostním požadavkům, 
zvláště pak seřízené bezpečnostní 
vázání. Na cestu musí být lyže i běž-
ky kvalitně svázány, případně ješ-
tě zabaleny v obalu. Umění jízdy na 
lyžích či běžkách není podmínkou. 
Při běžkování i lyžování se vždy dě-
líme podle výkonnos� do skupinek, 
aby si pokud možno užili všichni. 
Program Vlčat je pro ně přizpůso-
ben, společná je táborová hra. Pod-
mínkou účas� je schopnost postarat 
se dobře o své věci a účast na mini-
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Registrace na rok 2012
 Vážení rodiče a členové 22. 
střediska, registrační poplatek na 
příš� rok v našem skautském stře-
disku zůstává stejný jako loni, a to 
400,- Kč. Podrobnos� o jeho vý-
běru se dozvíte v tomto článku.
 Termín zaplacení je do 20.
ledna 2012. Termín je shodný s vý-
běrem poplatku za zimní tábor, mů-
žete proto spojit obě platby do-
hromady. Pla�t je možno pou-
ze bezhotovostně na účet stře-
diska (číslo účtu: 234799409/0300, 
variabilní symbol: rodné číslo dí-
těte). Upřesňující informace (př. spo-
lečnou platbu za sourozence) uveď-
te případně do zprávy pro příjemce.
 Junák vydává časopisy pro vl-
čata, skauty, rovery a dospělé. Pokud
by měl někdo zájem jeden z těchto 
časopisů odebírat, může k registraci
připla�t 40,- Kč, a získá �m před-
platné časopisu, který mu bude

chodit domů. Uvedená částka před-
stavuje jen náklady na doručování. 
V případě zájmu je třeba nahlásit 
např. emailem svůj zájem o určitý
časopis spolu s odevzdá-
ním registrace ve výši 440,- Kč.
 Roční provozní náklady na-
šeho střediska, zejména na pro-
voz klubovny a údržbu vybave-
ní a tábořiště, se pohybují v de-
se��sících korun, a většinu z to-
ho se nám daří financovat z do-
tací. Snažíme se chovat podle 9. 
bodu skautského zákona - tedy
hospodárně - a proto je registrač-
ní poplatek v našem středisku
minimální možný. Pokud byste 
však měli zájem přispět více než
povinných 400 Kč mů-
žete přidat k registra-
ci libovolně velký sponzor-
ský dar. Budeme za něj rádi. 
Zájemcům dodáme darova-

cí smlouvu pro využi� možnos-
� odečíst dar ze základu da-
ně. Příspěvky použijeme na vy-
lepšení našeho vybavení (stavby, 
týpí,...), případně na plánovanou
výměnu dvou starých oken v klu-
bovně.

Awasin

Přihlašuji svého syna (syny) .......................................................................................................................................
na Zimní tábor 22. střediska Junáka Brno, který se uskuteční v termínu 4.2. - 11.2. 2012 na chatě Svárožná
v Železné Rudě.

Datum ............................................... Podpis .............................................................................

Budu s sebou mít vybavení na (zakroužkujte):  lyže  běžky  boby 
Džungle rodičům 3/2011 - informační zpravodaj 48. smečky Vlčat a 54. oddílu Trapeři. Vyšlo jako 156. publikace ediční řady Džungle. Vychází občas. 
Určeno pro vnitřní potřebu 22. střediska Junáka Brno. Na vydání se podíleli: Awasin, Rejsek, Bart, Astap. Neprodejné. Vyšlo v prosinci 2011.  

Přihláška na Zimní tábor 22. střediska Junáka Brno 2012

Rota Svárožná, Zimní tábor Stalker, rok 2006 a 2 metry sněhu.

„Zimní“ tábor Jméno růže, rok 2011. Letos snad bude sněhu více...
Skřítek č. 1 na sjezdovce (Lysá hora). Skřítek č. 2 na sjezdovce (Lysá hora).


