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Zimní tábor 2010 - Vlčata + Trapeři

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

RODIČŮM

DžungleDžungle
Úvodem

Je tu opět leden a proto 
se Vám do ruky dostává 
nové zimní vydání 
Džungle rodičům, a jako 
vždy v něm naleznete 
informace k letošnímu 
zimnímu táboru. 
Po několika letech 
vyrážíme opět na 
chatu „Smrčina“, která 
je položená nedaleko 
Sobotína v Jeseníkách.  
Chata je jako obvykle 
na samotě a musí se 
k ní absolvovat výstup 
ze Sobotína s délkou 
asi dva kilometry. 
Sjezdaři se můžou 
těšit na sjezdovku 
na Klepačově (http:
//www.klepacov.cz/
new2/index.php), která 
je přes hřeben od chaty. 
Běžkaři se pak mohou 
těšit na Praděd, Dlouhé 
stráně a na jiné hřebeny 
Jeseníků. 
Program zimního tábora 
není jen o lyžování, ale 
jako každý rok nás čeká 
dobrodružná táborová 
hra. 

Shorty

Džungle

Pohled na chatu Smrčina na lesnatém kopci

Termín:
od neděle 28. února do so-
boty 6. března 2010
Místo:
horská chata Smrčina 1,5 
km východně od Sobotína 
GPS: 50°0‘56.052“N, 
17°6‘44.907“E
Sraz:
8.20 na Hlavním nádraží 
pod hodinami
Návrat:
18.38 tamtéž vlakem od 
Šumperka
Doprava:
Viz článek na straně 2
Strava:
první společné jídlo je 
večeře v neděli. Nebrat 
žádné pochutiny „na horší 
časy“.
Cena:
2000,- Kč
Platba:
platbu je možno provádět 
hotově oproti dokladu na 
schůzkách některému z ve-
doucích a rádců, nebo v době 

oddílové rady ve středu v 19 
- 20 hodin (oddílové rady 
jsou každých 14 dní vždy po 
výpravě). 
Další variantou je placení 
převodem na účet. Číslo 
účtu je: 1342297339/0800. 
Jako variabilní symbol 
uveďte rodné číslo vašeho 
dítěte a do poznámky pro 
příjemce napište jeho jméno 
nebo přezdívku.  
V případě individuálního 
zájmu vystavíme fakturu, 
žádost, či jiný potřebný do-
klad k získání příspěvku od 
zaměstnavatele.
Termín zaplacení: 
10.2.2010
Požadovaná dokumentace:
1) odevzdaná přihláška 
(odevzdejte společně s plat-
bou) - přihlášku lze zaslat 
i mailem (přesné znění na 
poslední stránce Džungle) 
náčelníkovi Traperů Shorty-
mu - shorty666@seznam.cz 
- a náčelníkovi Vlčat Gabovi 
- jiri.tuma@email.cz.

2)  prohlášení rodičů (bezin-
fekčnost, souhlas s používá-
ním sportovního vybavení) 
- dostanete a vyplníte AŽ NA 
SRAZU.
3) KOPIE průkazu pojištěnce 
(odevzdáte na srazu)
Kapesné:
max. 60 Kč,- pro běžkaře, pro 
sjezdaře navíc cca 1200 Kč,- 
(je to přibližně 300,- Kč na 
den, ceník areálu Klepáčov si 
můžete prohlédnout na inter-
netových stránkách -  adresa 
v Úvodníku. Jestli se kupuje 
jízdenka bodová nebo časová, 
záleží na individuální situaci 
- kdy dorazíme, kolik nás je, 
apod. Možnost lyžování je 
maximálně 4 dny).
Od Vlčat budeme kapesné 
vybírat na srazu a po skončení 
provedeme vyúčtování. 
Připravte prosím peníze do 
obálky se jménem dítěte (na 
srazu bývá fofr...).
Zdravotní zabezpečení:
Zimního tábora se může 
zúčastnit jen dítě zdravé, 
ostatní po konzultaci s 
vedoucím tábora. Kluci u 
sebe nesmí mít žádné léky, 
všechny léky je potřeba jna 
srazu odevzdat zdravotní-
kovi s patřičným popisem. 
Na Zimním táboře s sebou 
máme standardně vybave-
nou lékárnu. Pojištěni jsme 
v rámci organizace Junák u 
pojišťovny Generalli.
Sportovní vybavení:
Viz str. 2, předposlední od-
stavec.

vedení tábora
náčelník: Shorty 
program: Sokol, Darwin
kuchyně: Awasin, Don
hospodář: Don
zdravotník: Bart
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Darwin

Vážení rodiče,
jako každý rok se vydáváme na 
zajímavou tradiční akci, jež se zve 
zimní tábor. Nejde však o táboření 
v pravém slova smyslu, tedy tak, jak 
žili Indiánu v týpí (to si užíváme 
raději v létě), jde však o delší pobyt 
v horách se vším, co k nim patří - 
běžky, lyže, snowboardy, boby, stavba 
sněhových pevností aj. Protože je to 
poněkud delší a náročnější akce než 
výprava, není od věci se podívat na 
některé věci důkladněji.  
Jak už napovídá nadpis, jedeme 
letos na chatu Smrčina, což je chata 
olomouckých skautů na kopci 
Smrčina (670 m) asi 1,5 km východně 
od Sobotína, 10 km od Šumperka, 
na okrajovém hřebeni Hrubého 
Jeseníku. Na této chatě jsme pobyli 
týden již v roce 2005. Samotná chata 
je dřevěno - zděná. Zdroj vody se 
nachází přímo u ní, topí se kamny 
- v každém pokoji jedněmi (uhlí, 
dřevo). Ve společenské místnosti 
jsou větší kamna, která spolehlivě 
tuto místnost vytápí, proto se zde 
jí, provádí se program a rovněž suší 
mokré oblečení. Spí se v pokojích 

s dvoupatrovými postelemi, spacák 
je samozřejmě potřeba, karimatka 
nikoliv. WC a koupelna je v chatě. 
Pro milovníky elektroniky- elektřina 
zde není. 
Na chatu se jede vlakem z Brna 
s přestupem v Šumperku, takže jízda 
bude poměrně pohodlná a nepříliš 
dlouhá (cca 3,5 hod.). Od nádraží 
v Sobotíně půjdeme asi 2 km pěšky 
k chatě. 
Protože je v podstatě každodenní 
náplní programu pobyt venku 
v přírodě (okolní lesy jsou velmi 
pěkné a rozsáhlé), a to už jak na 
jakýchkoliv lyžích či pěšky, je třeba 
připomenout mít s sebou dobrou 
zimní výbavu - pohorky, ,,zaběhnuté“ 
boty na lyže, čepice, zásobu rukavic, 
huňatých ponožek. Několik mikin a 
svetrů taky nic nezkazí, protože více 
tenčích vrstev má větší efekt než dvě 
tlusté. Důležitým prvkem vybavení 
jsou návleky proti sněhu. Toto je 
nechť výzvou zejména pro rodiče 
Vlčat, aby se pozeptali na schůzkách 
rádců, jak takové návleky vypadají 
a jak je zhotovit, protože takové 

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 pro-
dejnách, ale většinou dosti draze a navíc ne v dětské velikosti. 
Návleky snadno vyrobíte z šusťákové látky dle přiloženého 
obrázku. Velikost odměříte podle nohy a nahoře uděláte tu-
nýlek pro gumu nebo provázek se samosvorkou. dole opět 
gumu nebo provázek, který drží návlek na botě.  

BANG! ve vytopené společenské místnosti Smrčiny

návleky jsou v případě sněhové 
nadílky nepostradatelné. 
Zvláště upozorňujeme rodiče menších 
Vlčat, aby pamatovali při balení na 
tyto užitečné zásady. Pro všechny pak 
platí: než odjedu, zkontroluju si na 
běžkách vázání, na botách, jestli drží 
pohromadě a jestli nejsou děravé, 
u sjezdek, jak jsou seřízené, jestli 
mám návleky a přezůvky. Sjezdaři a 
snowborďáci si nezapomenou helmu 
a brýle. 
Co se týče lyžování, jsou tu jistá 
pravidla pro Vlčata a Trapery zvlášť: 
Vlčata s sebou buď běžky nebo 
sjezdky, dále každý boby. 
Trapeři s sebou povinně běžky + kdo 
chce, sjezdky nebo prkno, popříp. 
boby. 
Lyže a boby Vlčat - a v případě 
dostatku místa i Traperů - bude 
možno na srazu naložit do auta.  
Sjezdovka je asi v 1,5 km vzdáleném 
Klepáčově. Kapesné je pro sjezdaře 
cca 1200,-, pro ostatní max. 60 kč. 
Případné dotazy, nejasnosti, 
problémy atd. konzultujte se svými 
rádci a vedením.

Šusťákové návleky



Vybavení na Zimní tábor - Vlčata + Trapeři
Zimní tábor 2010, Letní tábor 2010 - průzkum 3

1 x batoh velký
1 x spacák
1 x oblečení na spaní
1 x oblečení na cestu (slušné kalhoty a 
kroj + zimní bunda)
1 x dobré boty na ven (pohorky, ne 
sněhule!)
1 x šusťákové návleky přes boty (viz 
obrázek na str. 2)
2 x triko s dlouhým rukávem
2 x triko s krátkým rukávem
1 x mikina nebo svetr
1 x polarkova 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
2 x 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. 2 předpo-
slední odstavec)
Nebrat: toaletní papír, mýdlo (budou 
se kupovat společně), karimatku, 
MOBILY. 
Vlčata – nebrat ešus.
K oblékání: Na zimním táboře platí 
dvojnásob základní pravidlo zimního 
oblékání: raději více tenkých vrstev, 
než jedna tlustá bunda. V žádném 
případě nedoporučujeme  oteplova-
cí kombinézy a punčocháče. Sušení 
takovýchto kusů oblečení je pracné a 
přitom stačí, aby byla mokrá jen nějaká 
část. V zimě se oblékáme do šusťáko-
vého kompletu, který dobře odolává 
sněhu a rychle se suší, pod něj se ob-
léká několik vrstev podle teploty. Kdo 
se vybaví jen tlustou zimní bundou, 
zpotí se "jako to prase" a bunda se 
hodně dlouho suší.  
K vybavení: Všechno vybavení kromě 
lyží, lyžáků, běžek a bobů je potřeba 
zabalit do batohu. Proto nepřibalujte 
žádné zbytečné věci (hračky, polštáře, 
walkmany, …), 
Vlčata (ale i mnozí Trapeři) si své věci 
nepoznají – musí je mít podepsané. 
Podepsané věci se nikdy neztratí. Po 
každém táboře nám zbývá hromada 
nepodepsaného oblečení v hodnotě 
stovek korun, ke kterému se nikdo 
nehlásí! 
Dále upozorňuji na již osvědčenou 
nerozbitnou kovovou termosku.  Na 
horách i na všech zimních výpravách 

je to skuteční výborná věc mít s sebou 
teplý čaj kdykoliv a kdekoliv. Termoska 
se dnes dá sehnat za cca 300,- Korun 
a rozhodně se vyplatí. Nebudete-li si 
při pořizování jakéhokoli potřebného 
vybavení, obraťte se na nás, rádi vám 
poradíme, ušetříte nám tím pozdější 
starosti s nevhodným vybavením a 
svému synovi koupíte skutečně to, co 
potřebuje, ne to co vám poradili v ob-
chodě (ne vždy dobře).      
Ke sportovnímu vybavení:
1) Je potřeba mít běžky i hůlky odpo-
vídající délky (pro začátečníky jsou 
lepší kratší) a boty odpovídající vázá-
ní. Před odjezdem vše zkontrolujte! 
Je smutné, když po roce objevíme na 
vázání provizorní opravu, kterou jsme 
zachraňovali běžky před rokem. 
2) Sjezdové vybavení musí odpovídat 
bezpečnostním požadavkům, zvláště 
pak seřízené bezpečnostní vázání. Na 
cestu musí být lyže i běžky kvalitně 
svázány, případně ještě zabaleny v 
obalu. 
Umění jízdy na lyžích či běžkách není 
podmínkou. Při běžkování i lyžování se 
vždy dělíme podle výkonnosti do skupi-
nek, aby si pokud možno užili všichni. 
Program vlčat je pro ně přizpůsoben, 
společná je táborová hra. Podmínkou 
účasi je schopnost postarat se dobře 
o své věci a účast na minimálně jedné 
vícedenní výpravě. 

Letní tábor + průzkum pro rodiče
Letní tábor, ta nejlepší a nejdelší akce našeho střediska, ty 
krásné a nabité tři týdny plné kamarádství, přírody a her 
se zase pomalu přibližuje - vždyť už je to jen 6 měsíců, a 
už zase budeme spát v týpí nebo ve stanu pod hvězdným 
nebem zachumláni v teplém spacáku a oddáni spánku 
spravedlivých.  
Tábor je záležitost organizačně poměrně náročná, proto 
nenecháváme nic na poslední chvíli a informujeme 
zavčasu.  
Letos se tábor bude konat ve dnech  4. - 24.7., tedy od 
neděle do soboty. Samotnému táboru bude předcházet 
tradiční brigáda. Zde se mohou rodiče i s dětmi zapojit 
budovacího procesu, tedy výstavby (povědomá slova, že) 
základních táborových staveb.Účast rodičů (a i rádců a 
členů) je tedy více než vítaná. Brigáda se uskuteční ve 
dnech 2. - 4.7. V pátek odpoledne se odjíždí a v neděli 
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Plán akcí - Trapeři
leden - červenec 2010

leden
16. Bobovací výprava

23. - 24. Bruslící výprava
únor

13. Jednodenní výprava
březen

28.2. - 6.3. Zimní tábor (V)
20. Oddílová výprava

duben
1. - 4. Velikonoční výprava (V, Vy)

24. - 25. Dubnová výprava
květen

14. - 16. Zlatá horečka
29. Cyklovýprava

červen
18. - 20. Závěrečná výprava

červenec
2. - 4. Brigáda na tábořišti (V, R)

4. - 24. Letní tábor

Plán akcí je závazný, akce se konají za každého počasí. 
V = akce společná s Vlčaty, Vy = akce společná s Vyri-
onami, R = akce společná s rodiči. V případě neúčasti 
Trapeři či jejich rodiče dají vědět dopředu jejich rád-
cům telefonicky, formou SMS nebo mailu.

Přihláška na Zimní tábor 22. střediska Junáka Brno 2010
Přihlašuji svého syna (syny) .....................................................................................................................................................
na zimní tábor 22. střediska Junáka Brno, který se uskuteční v termínu 28.2. - 6.3. 2010 na horské chatě Smrčina v 
Jeseníkách.

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

Budu s sebou mít vybavení na (zakroužkujte):   lyže        běžky       boby    

Džungle rodičům I/2010 - informační zpravodaj 48. smečky Vlčat a 54. oddílu Trapeři. Vyšlo jako 72. publikace ediční řady Džungle. Vychází 
občas. Určeno pro vnitřní potřebu 22. střediska Junáka Brno. Na vydání se podíleli: Darwin, Awasin, Rejsek, Bart. Foto: Awasin, Sokol. Neprodejné. Vyšlo v lednu 
2010. 

Darwin

3 týdny. Je zde totiž možnost, že pokud by byl větší 
zájem o kratší variantu, Vlčata pojedou na 2 týdny. 
Svá vyjádření posílejte na mail náčelníka Vlčat Gaba 
jiri.tuma@email.cz. 
V příštím vydání Džungle rodičům již uvedeme přesné 
informace a datum tábora pro Vlčata. Zatím si vše každý 
nechá projít hlavou a bude se těšit na další spolupráci a 
samozřejmě - na tábor.

v dopoledních hodinách, před příjezdem táborníků, se 
akce ukončí. 
Nyní ještě nevíme, kam přesně pojedeme, zda na Lásenici 
nebo Ferdinandov, ale tuto informaci dáme včas do pléna. 
Obě tábořiště mají své kouzlo, takže nikdo nepřijde 
zkrátka. 
Zde také máme prostor, abychom oslovili rodiče 
Vlčat, zda  by se jim více zamlouval tábor na 2 nebo 

Plán akcí - Vlčata
leden - červenec 2010

leden
23. - 24. Dvoudenní výprava

únor
6. Jednodenní výprava do tělocvičny

březen
28.2. - 6.3. Zimní tábor (T)

20. Jednodenní výprava
duben

1. - 4. Velikonoční výprava (T, Vy)
17. Jednodenní výprava

květen
30.4. - 2.5. Květnová výprava

15. Cyklovýprava
 29. - 30. Vícedenní výprava 

červen
11. - 13. Závěrečná výprava

červenec
2. - 4. Brigáda na tábořišti (T, R)

4. - 24. Letní tábor

Plán akcí je závazný, akce se konají za každého počasí. 
V = akce společná s Vlčaty, Vy = akce společná s Vyri-
onami, R = akce společná s rodiči. V případě neúčasti 
omlouvejte prosím Vlčata dopředu jejich rádcům 
telefonicky, formou SMS nebo mailu.


