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Po uplynutí nějaké té chví-
le od posledního vydání
Džungle rodičům se opět
ozývá hlas z redakce, aby
vás seznámil s novotami
a nastávajícími událostmi
zatím ještě čerstvého roku, 
tentokrát s otočenou šest-
kou na konci. I tak se dá
vypořádat s neúprosnou
řekou času. Ale nasazení
růžových brýlí není to
správné řešení zabíjení vol-
ného času. Tedy když už se 
s tím nedá nic jiného dělat 
a zůstat fyzicky dítětem
napořád se zatím povedlo
málo lidem, tak proč si ten 
proud času trochu neoko-
řenit krásnými a silnými
zážitky, které můžeme
zažít ať už jsme kdekoliv,
každopádně zůstat doma u 
televize nebo počítače jich
moc nepřinese.
Měl bych jisté řešení jak se 
tomu nudnému vyhnout
zábavným. Je to prosté:
zkrátka účast na akcích
našeho střediska.
V roce 2009 se můžeme
těšit na spoustu nových
míst, které navštívíme,
zažijeme tam plno srandy
a příjemných zážitků, ať
už na schůzkách, jedno
či vícedenních výpravách,
nebo táborech.

      Gabo

Zimní tábor 
Vlčata + Trapeři

Informační list 48. smečky Vlčat a 54. oddílu Trapeři Brno

RODIČŮM

Požadovaná dokumentace:
1) Odevzdaná př ihláška
( o d e v z d e j t e  s p o l e č n ě  s 
platbou).
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 

Úvodem

Termín: od neděle 22. února do 
soboty 28. února. 2009
Místo: Horská základna Desná 
. Jedná se o zděné stavení, 
jehož nejstarší části se datují 
na počátek minulého století. 
Kapacita chaty je cca 30 lidí.
Sraz: 7.00 pod hodimani
Návrat: 17.11 pod hodiny 
(příjezd vlakem od Pardubic)
Doprava: Vlakem do Desné, 
potom asi 1,5 km pěšky.
Strava: první společné jídlo je
večeře v neděli. Nebrat žádné
pochutiny „na horší časy“.
Cena:1800,- Kč
Platba: Platbu je možno pro-
vádět pouze hotově oproti 
d o k l a d u  n a  s c h ů z k á c h 
některému z vedoucích a 
rádců nebo v době oddílové 
rady ve středu 19-20 hodin. V 
případě individuálního zájmu 
vystavíme fakturu, žádost či 
jiný potřebný doklad k získání 
příspěvku od zaměstnavatele.
Termín zaplacení: 5.2.2009

vedení tábora
náčelník: Shorty

program: Darwin,Gibbs,  

    Astap

kuchyně: Awasin

hospodář: Don

zdravotník: Bart

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.
Pár užitečných odkazů:
h t t p : / / w w w . s n e h o v e -
zpravodajstvi.cz/jizerske-
hory/
www.vlcata.org
http://desna.prosek.org/index.
php
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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 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.

Registrace 2009
Registrace na rok 2009 bude pro 
Vlčata i Trapery

400,- Kč
Bude se  vybírat  ste jným 
způsobem jako poplatek na hory 
oproti dokladu na klubovně. 
Poplatek je třeba zaplatit 

do konce 
února 2009.

Registrační  poplatek cca 
300,-Kč musí za platit každý 
člen Junáka, peníze jdou na 
zajištění fungování vyšších 
organizačních jednotek (BRJ 
a ÚRJ).
Naše středisko se snaží všechny 
své náklady (především provoz 

a vylepšování klubovny, ener-
gie, pojištění, tábořiště,...) za-
platit 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 podpo-
řit, nabízíme možnost přidat
libovolně velkou dobrovolnou
část příspěvku jako dar. Kaž-
doročně si díky vašim darům
střediskový rozpočet o něco
polepší, můžeme pak koupit
nové týpí, židle na klubovnu,
výbavu tábořišť a podobně. 
Děkuji všem za včasné zaplacení 
a případné sponzorské dary,
jakkoliv velké.

Přiveďte kamarády
Letos nám do Vlčat přišlo
hodně nováčků, někteří už se v 
oddíle dobře zabydleli. Přesto
do ideálního počtu ještě zbývá
několik volných míst. Proto
prosíme o spolupráci. Nejlepší
je, když vlčata dovedou své ka-
marády a spolužáky, podpořte
je v tom! Nebo nám udělejte
reklamu mezi známými, kole-

gy a podobně. Pokud přibude
ještě několik nováčků, otevřeli
bychom i třetí družinu Vlčat
v úterý. Pokud znáte někoho
staršího (od 4. třídy), může
přijít do Traperů (schůzky út,
st), děvčata od první třídy do
Vyrion. Nováčci, kteří přijdou
do dubna mají šanci, dostat se
i na letní tábor.

Předběžná přihláška
V letošním roce se nám nabízí 
možnost jet na letní tábory 
jakožto každý oddíl zvlášť. V 
posledních letech jsme neměli 
příliš na vybranou nejprve z 
hlediska malého počtu lidí ve 
vedení, poté díky malé členské 
základně. Současný stav je 
takový, že by se daly ralizovat 
tábory dva. Je to z hlediska 
organizace tábora poněkud 
složitější, ale pro program a 
samotné členy lepší. Atmosféra 
a kouzlo tábora jsou poněkud 
jiné, když se i třeba stejné téma 
dvou různých táborů navzájem 
neruší. Tedy léty vyzkoušenou 
tradici mít tábory oddělené je 
možno opět vyzkoušet. Což 
je koneckonců důvod, proč 
přikládáme k tomuto výtisku i 
předběžnou  přihlášku na letní 
tábor. Chceme tím tedy udělat 
jakýsi průzkum veřejného (spíše 
rodičkovského) mínění, zdali 
by se tato akce dala podniknout. 
Tímto bychom chtěli oslovit 
rodiče jak Vlčat tak i Traperů, 
aby se vyjádřili ať pozitivně, či 
negativně v případě účasti svého 

syna na táboře. Potřebujeme to 
vědět s pořádným předstihem, 
a b y c h o m  m o h l i  z a v č a s 
zareagovat a podle potřeby 
materiálně začít zajišťovat obě 
tábořiště. Závazné přihlášky 
k táboru se budou rozdávat 
až koncem dubna, kde bude 
již jasné, zdali  se pojede 
dohromady či zvlášť. Tímto 
článkem bych nechtěl vyjádřit 
nějaké pochyby ohledně táborů 
společných, které fungovaly 
bezvadně, ale spíš chceme oživit 
starou tradici, kterou jsme 
museli na čas přerušit.

Stavěčka
Letos chceme opět požádat 
dobrovolníky, aby nám pomohli 
se stavbou tábora, která se bude 
konat o víkendu před táborem 
26.-28.6. Z let minulých máme s 
touto akcí jen dobré zkušenosti, 
kdy vládne dobrá pracovní 
nálada i morálka a zároveň 
mají rodiče možnost se podívat, 
kde bude jejich dítě trávit příští 
tři týdny. Kdo by měl o tuto 
jedinečnou akci zájem, nechť se 
mi ozve na jiri.tuma@email.cz



Džungle rodičům 1/2009

Plán akcí Vlčat
březen - červenec 2009

14.3.   Jednodenní výprava

28.3.   Březnová jednodenní výprava

9. - 12.4.  Velikonoční výprava (T, Vy)

25. - 26.4.  Jarní výprava

1. - 3.5.  Brigáda na tábořišti (R)

16.5.  Cyklovýprava

29. - 31.5.  Do přírody

13. - 14.6.  Závěrečná výprava

1. - 22.7.  Letní tábor

T - akce se účastní Trapeři, Vy - akce se účastní 
Vyriony, R - akce určená pro rovery a vedení oddílů.
Plán akcí je závazný, akce se konají za každého 
počasí.

Plán akcí Traperů
březen - červenec 2009

14. - 15.3.  Dvoudenní výprava

28.3.   Březnová jednodenní výprava

9. - 12.4.  Velikonoční výprava (T, Vy)

25. - 26.4.  Jarní výprava

1. - 3.5.  Brigáda na tábořišti (R)

16.5.  Cyklovýprava

29. - 31.5.  Třídenní výprava

20. - 21.6.  Závěrečná výprava

1. - 22.7.  Letní tábor

V - akce se účastní Vlčata, Vy - akce se účastní 
Vyriony, R - akce určená pro rovery a vedení oddílů.
Plán akcí je závazný, akce se konají za každého 
počasí.

Přihláška na zimní tábor 22. střediska Junáka 2006

Přihlašuji svého syna ..................................................................................... na zimní tábor 22. střediska 

Junáka Brno, který se uskuteční v termínu 22.-28.2 2009 na Horské základně Desná v Jizerských 

horách            

datum.........................................     podpis:.....................................................................

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

Předběžná nezávazná přihláška na letní tábor 2009           

Jméno............................................       zúčastním se    nezúčastním se
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