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Tak tu máme zase nový rok, 
tentokrát s onou magickou 
osmičkou na konci, která 
je podle numerologů číslicí  
změn. Teď máme celý rok 
na to, aby jsme zjistili 
jestli budou k lepšímu 
nebo horšímu. Například 
se může změnit po dvou 
letech tábořiště na míň 
"okoukané" místo, nebo 
nás čeká veliký přírůstek 
nových kamarádů, co 
posílí řady našich oddílů. 
Bohužel  většina těch 
příjemnějších změn k 
lepšímu nechodí jen tak, 
ale musí se někdo postarat, 
aby se staly a většinou s tím 
mají nemalé potíže. Takže 
je na místě se takovýmto 
lidem obdivovat,  děkovat 
j im  z a  in sp irac i  d o 
budoucna a doufat, že je 
jejich iniciativa nepřejde. 
Samozřejmě se nesmí 
opomenout ti ,  jejichž 
mravenčí práce zůstáva 
bez většího povšimnutí, ale 
kdyby nebyla tak by bez 
ní oddíl nemohl pořádně 
fungovat.
Když jsem psal o změnách, 
tak jsem věděl, o jedné věci, 
kterou letos změna oproti 
loňskému roku nečeká a 
to je místo konání zimního 
tábora. Jede se na chatu 
Klondike v Rokytnici nad 
Jizerou v Krkonoších. Beze 
změn také bude skvěle 
v y my š l e ný  pro g ram , 
spousta dobrodružství a 
snad tentokrát vyjde i to 
lyžování.              Gabo
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RODIČŮM

2) Prohlášení rodičů (bezin-
fekčnost, 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 
p r o v e d e m e  v y u č t o v á n í . 
Připravte prosím peníze do 
obálky se jménem dítěte (na 
srazu bývá fofr...). 
Zdravotní zabezpečení: Zim-
ního 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.

Úvodem

Termín: 
od soboty 16. února do soboty 
22. února. 2008 
Místo: 
Horská chata “Klondike” v 
Rokytnic i  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.
Sraz: 8.00 pod hodimana
Návrat: 17.12 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 pro-
vádět pouze hotově oproti do-
kladu na schůzkách některému 
z vedoucích a rádců nebo v 
době oddílové rady ve středu
19-20 hodin. V případě indi-
viduálního zájmu vystavíme 
fakturu, žádost či jiný potřebný 
doklad k získání příspěvku od 
zaměstnavatele. 
Termín zaplacení: 29.1.2008 
Požadovaná dokumentace:
1) Odevz daná přihláška 
( o d e v z d e j t e  s p o l e č n ě  s 
platbou).

Pár užitečných odkazů:
www.snehove-zpravodajstvi.
cz/krkonose
www.vlcata.org
www.yachtclub.cz/klondike.
html

vedení tábora
náčelník: Thufir

program: Don, Ged

kuchyně: Sáhib

hospodář: Shorty

zdravotník: Duke

řidič: Sáhib
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Vybavení na zimní tábor - Vlčata + Trapeři
1 x batoh velký
1 x spacák
1 x oblečení na spaní
1 x oblečení na cestu (slušné kal-
hoty 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 (větrov-
ka 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.
sportovní vybavení (boby, lyže 
nebo běžky – viz str. 1)
Nebrat: toaletní papír, mýdlo 
(budou se kupovat společně), 
karimatku. MOBILY, 
Vlčata – nebrat ešus.
K oblékání: Na zimním táboře 
platí dvojnásob základní pravi-
dlo zimního oblékání: Raději 
více tenkých vrstev, než jedna 
tlustá bunda. V žádném přípa-
dě nedoporučujeme  oteplova-
cí kombinézy a punčocháče. 
Sušení takovýchto kusů obleče-
ní je velmi 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 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, běžek a bobů je po-
třeba zabalit do batohu. Proto 

nepřibalujte žádné zbytečné 
věci (hračky, polštáře, walkma-
ny, …), 
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! 
Jen upozorňuji na již osvědče-
nou nerozbitnou kovovou ter-
mosku.  Na horách i na všech 
zimních výpravách je to sku-
teční 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 poři-
zování jakéhokoli potřebného 
vybavení, obraťte se na nás, rádi 
vám poradíme, ušetříte nám tím 
pozdější starosti s nevhodným 
vybavením a svému synovi kou-
píte 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 od-
povídat bezpečnostním poža-
davkům, zvláště pak seřízené 
bezpečnostní vázání. Na cestu 
musí být lyže i běžky kvalitně 
svázány, případně ještě zabale-
ny v obalu. 
Umění jízdy na lyžích či 
běžkách
není podmínkou. Při běžkování 
i lyžování se vždy dělíme podle 
výkonnost i  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.

Vzhledem ke znepokojivé situaci 
která nastala v posledních dnech 
jsme nuceni Vás varovat a připravit 
Vás na extrémní situaci, která 
nastane již v polovině února.
Vědecká teorie o globálním 
oteplování jak jsme ji znali se 
objevila jako nepřesná a oteplování 
pokračovalo neuvěřitelně rychle. 
Přese všechna protiopatření 
se sněhové a převážně ledové 
pokrývky Grónska a Antarktidy 
obrovských rozměrů porušily 
a  roz t á ly.  Nás le d kem toho 
s toupl a  h l a d i n a  s vě tov ých 
oceánů přívalem sladké vody. 
Tato skutečnost obrovsky narušila 
cirkulaci vody a oběh proudu v 
oceánu a zapříčinila zpomalilení 
Golfského proudu, který již dnes 
neohřívá severní polokouli jako 

dříve. Během následujících dní 
očekáváme ochlazení klimatu, 
které vyvrcholí v polovině února. 
Již vzniklé „superbouře“ způsobené 
touto extrémní změnou klimatu 
vyvolají novou dobu ledovou. 
Tyto bouře se nacházejí zatím 
nad Kanadou, Skotskem a Sibiří. 
Teploty se mohou propadnout až 
na -100˚C, což je hodnota doby 
ledové. Tato situace by ovšem po 
několika dnech měla odeznít a vše 
by se mělo vrátit zpět do normálu. 
Doporučujeme se přesunout co 
nejvíce na jih, tam se projeví doba 
ledová méně.
Varujeme proto všechny občany 
před touto situací a doporučujeme 
zajistit si zásoby a úkryt. Stále se 
ovšem musí O situaci budeme 
průběžně informovat.*

Varování občanů

B o h u ž e l  d í k y  d r o b n é m u 
nedopatření se vyskytla v plánu 
akcí chybička na kterou chceme 
dostatečně dopředu upozornit. 
Tou chybičkou je výprava 2.2.2008, 
týkající se jak traperů tak vlčat, 
která se nekoná kvůli tradičním 
roverským pololetkám.

Změna v plánu 
akcí

Hledá se 
nováček

Kapacity našeho malého vlčecího 
oddílu stále nejsou naplněny a naší 
rádcové se cítí s nižším počtem 
členů nevytíženi. Tedy jestli máte 
příbuzné či kamarády se zájmem 
o přírodu, tak jsou mezi námi 
vítáni.

Džungle 
rodičům 
- informační 
zpravodaj 48. smečky 
Vlčat a 54. oddílu 
Tapeři. Vyšlo asi jako 
66. publikace edice 
Džungle v lednu 
2008. Vychází občas. 
Určeno pro vnitřní 
potřebu 22. střediska 
Junáka Brno. Na 
vydání se podíleli: 
Awasin, Gabo, Ged. 
Fotografie: Awasin, 
Smoke. Sazba: Gabo. 

*Článek Varování občanů se nezakládá na pravdě a je součástí táborové hry

Ke každé džungli rodičům týkající 
se zimního tábora byste měli 
obdržet přihlášku na zimní tábor, 
která obsahuje ještě předběžnou 
přihlášku na letní tábor, tak ji 
prosím vyplňte. Nejedná se o 
žádnou závaznou věc, pouze děláme 
tradiční předběžný průzkum zájmu 
o letní tábor, aby jsme věděli na jak 
velikou skupinu se máme připravit 
a na jak velkou skupinu se můžeme 
těšit. 

Předběžná 
přihláška


