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Informaèní list 48. smeèky Vlèat a 54. oddílu Trapeøi Brno

Úvodem
Letošní zimní vydání Džungle rodičům je tu a s ním i
informace o zimním táboře
a pár dalších věcech ze života oddílu.
Letos opět vyrážíme na
zcela nové místo na jarní
prázdniny. Po zážitcích
z loňského sparťanského
ubytovaní za 25 Kč na den
v bývalé vojenské posádce
jsem také s ohledem na
účast menších vlčat zatoužil
po větší romantice a komfortu. Po dlouhém pátrání
se zadařilo a nalezená chata
"Klondike" alespoň podle fotek a popisu vypadá opravdu jako stvořená pro naše
účely. Chata je na samotě a
je třeba k ní absolvovat asi
2km dlouhý výstup z Rokytnice. Na sjezdovku Studenov
(www.rokytnice.com/studenov) je to prý asi 15 minut
na lyžích. Běžkaži mohou
vyrazit směr Harrachov,
nebo směr Labská louka
a dál na hlavní hřeben
Krkonoš.
Větší komfort a blízkost sjezdovky ale samozřejmě stojí
taky víc peněz, proto se cena
tábora zvedla na 1700,- Kč.
Doufám, že i přesto zůstává
naše cena únostná (vaříme
si sami, doprava vlakem,...).
V odůvodněných případech
neváhejte nás požádat o slevu nebo odklad platby.
Na závěr připomínám, že
náš zimní tábor není jen
o lyžování. Jako vždy nás
čeká dobrodružná táborová hra. Samozřejmostí je
pomoc starších, aby pobyt
zvládla i vlčata.
Awasin

Zimní tábor 2007
Vlèata + Trapeři

Termín: od soboty 10. únorado soboty 17. února. 2007
Místo: Horská chata "Klondike" v Rokytnici nad Jizerou
v Krkonoších. Jedná se o stylově vybavenou dřevěnou
horskou chatu na samotě
s elektřinou a teplou vodou,
topí se dřevem v kamnech.
Kapacita chaty je cca 30 lidí.
Viz foto dole a na straně 2.
Sraz: 8.00 pod hodimana
Návrat: 17.14 pod hodiny
(příjezd vlakem od Prahy)
Doprava: Vlakem + místním
autobusem do Rokytnice,
odtud asi 2 km pěší výstup
vzhůru k chatě. Z Brna pojede
doprovodné auto, které poveze
lyžáky, boby, případně i lyže.
Auto bude přistaveno na srazu.
Zpět obráceně.
Strava: první společné jídlo je
večeře v sobotu. Nebrat žádné
pochutiny „na horší časy“.
Cena: 1700,- Kč
Platba: Platbu je možno provádět pouze hotově oproti dokladu na schůzkách některému
z vedoucích a rádců nebo v
době oddílové rady v pondělí 19-20 hodin. V případě individuálního zájmu vystavíme
fakturu, žádost či jiný potřebný
doklad k získání příspěvku od
zaměstnavatele.
Termín zaplacení: 29.1.2007
Požadovaná dokumentace:
1) Odevzdaná přihláška (odevzdejte společně s platbou).
2) Prohlášení rodičů (bezinfekčnost, souhlas s používá-

ním sportrovního vybavení)
– dostanete a vyplníte AŽ NA
SRAZU).
3) KOPIE průkazu pojištěnce
(odevzdáte na srazu)
Kapesné: 100,- Kč pro běžkaře,
max. 1200,-Kč pro sjezdaře (cca
300 Korun na 1 den, možnost
lyžovat bude max. 4 dny).
Od Vlčat budeme kapesné
vybírat na srazu a po skončení provedeme vyučtování.
Připravte prosím peníze do
obálky se jménem dítěte (na
srazu bývá fofr...).
Zdravotní zabezpečení: Zimního tábora se může zůčastnit
jen dítě zdravé. Ostatní po
konzultaci s vedoucím tábora.
Kluci u sebe nesmí mít žádné

léky, všechny léky je potřeba na
srazu odevzdat zdravotníkovi
tábora s patřičným popisem.
Na zimním táboře s sebou
máme standardně vybavenou lékárnu. Pojištěni jsme
v rámci organizace Junák
u pojišťovny Generalli.
Vybavení: viz. strana 2
Sporotovní vybavení:
Vlčata: Pro vlčata je povinné
mít buď běžky nebo sjezdovky (je možné mít i oboje).
Také je nutné mít Boby nebo
sáně (možnost půjčení bobů
je na klubovně).
Trapeři: Pro Trapery je povinné
mít běžky. Je možné vzít si s sebou navíc sjezdovky nebo prkno. Víc k lyžování na straně 2.

chata "Klondike"
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Vybavení na zimní tábor - Vlèata + Trapeři
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)
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 (max 1 litr)
1 x vybavení na schůzku (KPZ,
uzlovačka, stezka, propiska,
tužka, malý blok), zpěvníky,

deníky – kdo má.
Trapeři navíc: sirky, nůž. ešus.
sportovní vybavení (boby, lyže
nebo běžky – viz str. 1)
1 x flanelová košile kostkovaná nebo jiná podobná či
vhodný doplněk k táborové
hře, odpovídající USA konce
19.st, může být jako součást
oblečení do chaty.
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 oteplovací kombinézy a punčocháče.
Sušení takovýchto kusů oblečení je velmi a přitom stačí, aby
byla mokrá jen nějaká část. V
zimě se oblékáme do šusťákového kompletu, který dobře
odolává sněhu a rychle se
suší, pod něj se obléká 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 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
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
skupinek, 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.

vedení tábora
náčelník: ufir
program: Awasin a spol.
kuchyně: Sáhib
hospodář: ufir
zdravotník: Duke
řidič: Sáhib

Šusákové návleky pøes boty

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

Prodej CD + DVD Nadace
Za 80,- Kč je možné si objednat komplet
DVD + CD s filmem a fotogalerií z tábora NADACE 2006 a fotogalerií z výprav
v uplynulém oddílovém roce 2005/2006.
Objednávky přijímáme na schůzkách.
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O nás

Jak se liší Skaut od Vedení Vlčat a Traperů
v roce 2006/2007
jiných "kroužků"?
aneb jak to vidí psycholog

Náhodou se mi nedávno dostal
do ruky článek psychologa
Jeronýma Klimeše, který měl
podtitul "Vedlejším účinkem
současného blahobytu je sílící
atomizace společnosti, v níž je
čím dál obtížnější vychovávat
děti....". V článku jsem objevil
pár zajímavých věcí, které se
bezprostředně týkají role skautského oddílu ve výchově dětí.
Myslím, že to přesně vystihuje
podstatu a smysl našeho snažení,
přestože autor nemá se skauty
nic společného. Proto vám zde
nabízím aspoň to nejdůležitější.
Zaměření článku vystihuje autor
úvodním slovem:
Moderní svět negativně ovlivňuje
partnerské vztahy tím, že zkracuje
délku jejich trvání Tetno životní
styl nepřináší mnoho dobrého ani
do světa dětí. Výchova potomků
se nám zdá stále obtížnější a riskantnější. Recept na kvalitnější
výchovu však nemusíme pracně
vymýšlet: stačí se inspirovat
zkušeností našich dědečků a
babiček.
V minulosti činily výchovu příjemnější tři věci: za prvé pomoc
prarodičů a sousedů, za druhé
podíl sourozenců a party kamarádů na výchově a za třetí fyzická
práce...
Pokračuje:
Výchova dětí je dnes tak náročnou činností, že je téměř nad
lidské síly, aby ji zvládl jen jeden
rodič či osamělý rodičovský pár.
Moderní technika propojuje kontinety, ale mnohdy odcizuje lidi v
nejbližším okolí. Můžete chatovat
s Australany, ale mnohdy nevítem
jak se jmenují vaši sousedé. Toto
lokální odcizení postihuje nejvíc
právě děti, protože neumějí žít ve
virtuální realitě... Blahobyt vede k
tomu, že jeden druhého prakticky
k ničemu nepotřebujeme. Vzájemná pomoc je nahrazena autem a
nonstop otevřenými hypermarkety. Na jednu stranu jsme šťastni,
že jsme na druhých nezávislí, na
druhou stranu jen těžko snášíme
chronickou izolaci, do níž nás
moderní svět vhání....
Tolik všeobecný úvod a nyní
konečně důležitá pasáž týkající
se dětí.

Možná jste si všimli, že v dnešní
společnosti prakticky vymyzeli
dětské party. Především ty, které
měly na děti převážně pozitivní
vliv. Nahradil je kult kroužků.
Kroužky bezpochyby podporují
kreativitu a rozvíjejí osobnost,
na druhé straně všeho moc škodí. Setkal jsem se s případy dětí,
které chodily do deseti různých
kroužků. Každý den prošly včetně
školy až třemi různými kolektivy.
Byly všude a zároveň nikde. Sice
měly mnoho "kamarádů", ale byli
to v podstatě jen taková známí.
Dítě by mělo mít jeden kolektiv
vrstevníků, který jej formuje, kde
se vytvářejí přátelství na celý život.
Tetno sociální aspekt je důležitější
než to, zda dítě bude umět zpívat,
kreslit a pracovat na hrnčířském
kruhu....
Tohle je ale přesné vyjádření
rozdílu mezi oddílem a kroužkem. často se setkávám s tím, že
"skaut" je považován za jeden z
kroužků, navíc s dost nejasným
cílem. Co přesně se děti ve
skautu naučí? Vázat uzly nebo
postavit stan? Ale to jim v životě
k ničemu nebude... Přesně o tom
to ale není. Vytvořit zmíněnou
"pozitivní partu vrstevníků" a
"přátelství na celý život", to je
našim hlavním cílem. Proto se
skaut nedá dělat napůl a je jasné,
že výsledky pocítí jen ten, kdo se
do zmíněné party zapojí naplno
a vydrží to co nejdéle...
Na závěr ještě jeden postřeh:
Děti se potřebují podílet na fyzické práci... Většinou je to hrozně
baví. Bohužel fyzické práceje
dnes stále méně. Kde ji brát, když
pěstovat brambory se nevyplácí
a nábytek vým dodají na klíč?
Osobně nemám jinou radu než
"umělé vytváření pracovních
příležitostí"....
Přesně o to se snažíme například
na táboře. Nikdy bych nevěřil,
jak dokáže vlčata bavit taková
výroba dřeva do kuchyně. Děti
potřebují cítit, že jejich práce je
opravdu "k něčemu", vytváří se
kladný vztah k práci. Narozdíl
od již zmiňovaných kroužků,
podporujících opět hlavně individualizmus...
Awasin

Na závěrečném ohni letního
tábora proběhly změny ve vedení Traperů i Vlčat, o kterých
už asi víte. Podle oddílové tradice se volí náčelník Traperů
vždu jednou za dva. Znám
oddíly, které vedou různí lidé
bez ohledu na věk a mnohdy
i velmi dlouho. U nás je však
tradice naštěstí jiná a proto už
bylo na čase, aby vedení oddílů
převzali další. Byl jsem rád,
že i v dnešní, zas o trochu více
trochu sobecké a konzumní
době, se v našem oddíle najdou schopní a hodní lidé,
kteří si vedení oddílu vezmou
jako svůj velký koníček a to "v
dobrém i zlém". Říká se, že v

ideálním případě má v každém čase v oddíle být zároveň
bývalý a budoucí náčelník. To
má zajišťovat dobré předávání
zkušeností, na kterém je naše
činnost závislá. Věřím, že i to se
nám docela daří. Samozřejmě
doba přináší své problémy a
mnozí by dnes jen smutně
vzpomínali na "staré dobré
časy". Ano měli jsme dřív
například víc členů, kteří ušli
mnohem víc kilometrů atd,
atd. Ale to nakonec není nejdůležitější. Tehdy byly zas jiné
potíže. Podstatná je chuť staré
i nové problémy a výzvy řešit.
Pokud se to bude dařit, můžete
se těšit, že za dva roky (v léte

Trapeři

Vlčata

náčelník: ufir

náčelník: Gabo

zástupci: Shorty, Bart

zástupce: Duke

rádci družin: Ged, Don,

rádci družin: Darwin,

Vuk, Gar

Kirk, Tyr, Džoser.

(předtím tři roky zástupce náčelníka Traperů)
(předtím tři roky rádci družin
Traperů)

(předtím dva roky zástupce náčelníka Vlčat)
(předtím čtyři roky rádce družiny
Vlčat a Traperů)

22. středisko Junáka Brno
náčelník: Jeffi

(předtím mnoho let vedení oddílu Vlčat a vedení)

zástupce: Rejsek

(předtím rádce a činovník a náčelník roverského oddílu)

hospodář: čochtam

Závěrečný táborový oheň tábora Nadace 2006 na Lásenici.
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Stručně
Registrace 2007

teční schůzku nováčka. Na jaře
bychom rádi měli plný počet
Registrace na rok 2007 bude - to jest cca 25 vlčat.
pro Vlčata i Trapery

300,- Kč
Bude se vybírat stejným způsobem jako poplatek na hory
oproti dokladu na klubovně.
Poplatek je třeba zaplait do
konce února 2007. Pokud
zaplatíte po termínu zvedá se
cena na 350,- Kč.
Registrační poplatek cca
250,- Kč musí zaplatit každý
člen Juáka, peníze jdou na
zajištění fungování vyšších
organizačních jednotek (BRJ
a ÚRJ). Naše středisko se snaží všechny své náklady (především provoz a vylepšování
klubovny, energie, pojištění,
tábořiště,...) zaplatit pomocí
dotace z Junáka či magistrátu
města Brna. Proto je registrační poplatek tak nízký, jak jen
může být.
Pro ty, kteří by nás chtěli
finančně podpořit, nabízíme
možnost přidat libovolně
velkou dobrovolnou část příspěvku jako dar. Každoročně si
díky vašim darům střediskový
rozpočet o něco polepší, mohli
jsme tak koupit nová týpí, židle na klubovnu či vybudovat
studnu. Děkujeme všem za
včasné zaplacení.

Schůzky vlčat
Letos nám do Vlčat přišlo
hodně nováčků, někteří už
se v oddíle dobře zabydleli.
Celkový počet na třech schůzkách je momentálně 21 členů.
Bohužel však postupem času
došlo k velké nerovnováze
mezi jednotlivými schůzkami. Pondělní schůzka má jen
5 členů, zatímco středeční 10
a čtvrtek 6. Proto hledáme
někoho ze středeční schůzky,
kdo by mohl chodit na schůzku v pondělí, můžou se klidně
domluvit i dva nebo tři kamarádi... Pokud budete moci,
řekněte to prosím rádcům na
schůzkách! Další možností, jak
pomoci, je když se vám podaří
přivést na pondělní nebo čtvr-

Informace pro
rodiče nováčků

Jaké nejdůležitější informace
byste měli vědět o našem oddíle? Shrnuji nejdůležitější věci,
které bychom od Vás chtěli:
1) Nedílnou součástí naší
činnosti jsou výpravy a tábory. Proto máme plány akcí.
Chceme, abyste děti v účasti
aktivně podporovali. Jste to
vy, kdo rozhoduje o plánech
dětí ve věku Vlčat. Výpravy se
konají za každého počasí!
2) Vlčata si jen nehrají ale mají
i svůj výchovný program, který
je vyjádřený ve stezce. Úkolem
nováčků je do tábora splnit nováčkovskou zkoušku. Můžete
jim v tom pomoci přípravou
na některé body nebo jen zájmem o jejich stezku.
3) Oceníme jakoukoliv zpětnou vazbu od vás. Vám se děti
svěří, co se jim na výpravách
nelíbilo a podobně. Jakékoliv
vaše podněty, náměty a problémy rádu vyslyšíme. Můžete
se buď svěřit rádcům či přímo
Gabovi (jiri.tuma@email.cz).
4) Jste-li spokojeni s naší činností, šiřte informaci o nás a
přiveďte nám další nováčky!

NABÍZÍME
Turistické boty
nabízím kvalitní a zachovalé
kožné turistické boty velikost č. 6, ideální na výpravy.
Cena 400 korun.
Awasin (775 167 164)
Horské kolo
3 roky staré ne příliš opotřebované, značka Merida, model Kalahara 570 (modrá).
výbava: přední světlo (cateye),
zadní světlo, přední a zadní
blatník,nosič na láhev, po
domluvě případně i nosič.
Cena: 4.500,-Kč, ke shlédnutí
na klubovně.
Shorty (737 114 358)

Plán akcí Vlèat
leden – červenec 2007
leden
únor
březen
duben
květen
červen

5. oddílovka (17-1830)
6. výprava
20. – 21. Lednová výprava (T)
10. – 17. Zimní tábor Krkonoše (T)
10. Vozembouch - soutěž (R)
24. výprava
5. – 9. Velikonoční výprava (T,Vy)
21. výprava
5.– 6. jarní výprava
19. výprava na kolech
1. – 3. trojdenní výprava (T)
16. závěrečná výprava

29.6. – 1.7. Brigáda na tábořišti (R,T)
1. – 22. Letní tábor (T)
Plán akcí je závazný, akce se konají za každého poèasí.
T - spoleèná s Trapery, Vy - spoleèná s Vyrionami
R - akce určená také pro rodiče

Plán akcí Traperů
leden – červenec 2007
leden
únor
březen
duben
květen
červen

4. oddílovka
6. výprava
20. – 21. Lednová výprava (Vl)
10. – 17. Zimní tábor Krkonoše (Vl)
10. výprava
24. – 25. dvoudenní výprava
5. – 9. Velikonoční výprava (Vl,Vy)
21. družinové výpravy
4.– 6. Zlatá horečka - výprava
19. výprava na kolech
1. – 3. trojdenní výprava (Vl)
16. – 17. závěrečná výprava

29.6. – 1.7. Brigáda na tábořišti (R,Vl)
1. – 22. Letní tábor (Vl)
Plán akcí je závazný, akce se konají za každého poèasí.
Vl - spoleèná s Vlčaty, Vy - spoleèná s Vyrionami
R - akce určená také pro rodiče
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