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Zimní tábor 2014 – Vlčata + Trapeři

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

Termín
Od soboty 15. února do 
soboty 22. února 2014.
Místo
Beskydské pastoušky na 
svazích Lysé hory nad vodní 
nádrží Šance. Nyní fungují 
jako letní táborová základna 
místních pionýrů.
Sraz
7.00 na Hlavním nádraží 
pod hodinami.
Návrat
18.00 tamtéž vlakem od 
Ostravy.
Doprava
Po cestě budeme dvakrát 
přestupovat, cesta trvá 4 h. 
21 min., na chatu jdeme pak 
ještě 5 km pěšky.
Strava
Prvním společným jídlem je 
sobotní večeře, kdy budou 
nemilosrdně zlikvidovány 
všechny pochutiny od ma-
minek i babiček.
Cena
1800,- 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 příjemce 
napište jeho jméno nebo 
přezdívku. V případě indivi-
duálního zájmu vystavíme 
fakturu. Můžete zaplatit 
jednou platbou dohromady 
Zimní tábor i registraci (viz 
str. 3).
Termín zaplacení
pondělí 10. února 2014.
Požadovaná dokumentace
1) odeslaná přihláška. 
Přihlášku je třeba odelsat 
e-mailem do 31. ledna 
2014. Vlčata se přihlašují 
na adrese Darwina 
darwin751@gmail.com, 
Trapeři na adrese Barta 
honzaczech@atlas.cz
2) na stranách 4 – 6 najdete 
připravenou veškerou do-
kumentaci, kterou budeme 
vyžadovat vyplněnou a 

podepsanou na srazu. Na 
straně 5 najdete Posudek o 
zdravotní způsobilosti dítěte 
k účasti na zotavovací akci a 
škole v přírodě, který musí 
vyplnit lékař vašeho dítěte.
3) KOPIE průkazu pojištěn-
ce (odevzdáte na srazu).
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 na 
srazu odevzdat zdravotní-
kovi tábora s patřičným po-
pisem. Na Zimním táboře 
s sebou máme standardně 
vybavenou lékárnu. Pojiště-
ni jsme v rámci organizace 
Junák u pojišťovny Gene-
ralli.
Sportovní vybavení – důle-
žitá informace
Vlčata: povinné jsou běžky 
a boby (ne sáně!).
Trapeři: povinné jsou běžky. 
Letos je také možnost 
lyžovat na sjezdovkách nebo 
snowboardu v nedalekém 
lyžařském areálu Gruň. 
Proto do přihlášky uveďte, 
jestli máte letos zájem o 
sjezdovky a chcete je vzít 
s sebou – podle počtu zá-
jemců pak bude po termínu 
odeslání přihlášky na našich 
stránkách (www.vlcata.org) 
definitivní prohlášení, zda 
možnost sjezdového lyžová-
ní zrealizujeme. Ke szejdov-
kám je nutné mít helmu.
Běžky a další náčiní je třeba 
mít s sebou v perfektním 
stavu, naše možnosti oprav 
jsou malé a rozhodně 
nestojí za to chodit kvůli 
rozsypanému vázání zbytek 
dní pěšky. Případné nezbyt-
né opravy budou provedeny 
na náklady rodičů (jak je 
to i v Prohlášení rodičů na 
straně 4).
Kapesné
Max. 100 Kč,- pro běžkaře. 
Pro sjezdaře v případě, že 
sjezdovky vezmem, navíc 

částku dle počtů dní, keré 
bude chtít dítě strávit na 
sjezdovce. Peníze na skipasy 
vložte do obálky označené 
jménem dítěte a poznám-
kou SKIPASY, kterou 
odevzdáte na srazu. Ceník 
areálu najdete na stránkách 
www.skipark-grun.cz. Jaký 
skipas konkrétně kupujeme, 
zda využijeme např. slevu 
na dvoudenní apod., záleží 
na situaci, na tom, kdy na 
svah dorazíme, na progra-
mu, na věku dítěte (nad 12 
už je v kategorii dospělých) 
apod., nelze proto přesně 
určit jednoznačný strop 
ceny za skipasy. Zbylé či 
nepoužité peníze vrátíme na 
návratu. Možnost lyžování 
bude maximálně čtyři dny, 
z toho je nutné absolvovat 
alespoň jeden výjezd na 
běžkách, neboť je budou ur-
čitě minimálně v jeden den 
potřebovat všichni povinně. 
Naučit se na nich jezdit není 
nic zvlášť obtížného, při 
výletech jsme navíc větši-
nou rozděleni do skupin dle 
zkušeností. 

R O D I Č Ů M

úvodem

vedení tábora a dů-
ležité kontakty

náčelník tábora:
Bart (775 313 115)
náčelník Traperů:
Bart (724 162 074)
náčelník Vlčat:
Darwin (775 651 910)
program:
za Trapery Bart a Shorty 
(737 114 358), Vlčata vy-
mýšlí program společně
zdravotník:
Astap (734 574 243)
kuchyně:
Gibbs

Rok se sešel s rokem a jedna z 
osobně mých nejoblíbenějších 
skautských akcí je opět zde. Sám 
sebe se ptám, proč zrovna Zimní 
tábor má v mém povědomí tak 
líbezný zvuk... Možná proto, že se 
mi živě vybavují ty poslední Zimní 
tábory, z nichž jeden byl lepší než 
druhý. Vzpomínám na vprav-
dě Jarní prázdniny, které jsme 
strávili týdnem opravdu provo-
něným teplým závanem budícího 
se jara a kdy jsme běžky nechali 
doma, protože tam, kde jsme byli, 
leželo v nejvyšší možné poloze na 
jediném místě široko daleko sto 
metrů (na dálku) těžkého tajícího 
sněhu, z něhož se prodíraly na 
svět kvetoucí jarní rostliny (vzpo-
menete si, které? Jak jsme vás to 
učili?) Přesto na tento Zimní tábor 
vzpomíná spousta lidí jako na 
jeden z nejlepších. Vzpomínám 
také na Zimní tábor, kdy se bez 
běžek nedalo vylézt ven, aniž by se 
člověk probořil po pás do sněhu a 
kdy bylo nutné mít vždy v ruce ba-
terku... Vzpomínám na Zimní tá-
bor na naprosto úžasném místě v 
krásné a divoké přírodě, v níž jsme 
museli těžce čelit společně s bratry 
z Noční hlídky hordám Jiných, 
kteří nepatří do našeho světa, a 
také na nejvýše položený slavnost-
ní oheň, jaký jsme kdy zapálili 
(pro podrobnosti o nadmořské 
výšce kontaktujte Darwina). To 
bude asi ono... Každý Zimní tábor 
se v poslední době velice podařil 
a já jen doufám ve dvě věci: 1) že 
alespoň někdo ze členů přijede 
zpět do Brna na návrat a pomyslí 
si: „Ach jo, zas to hnusný, špinavý 
Brno...“ 2) že se nám letos podaří 
vytvořit v hlavách našich svěřen-
ců také takové silné vzpomínky, 
aby se pak našel někdo, kdo bude 
tyhle úvodníky psát po mně. No a 
pokud jste opravdu hodně zvěda-
ví na letošní chystaný program... 
poslední strana... 

Bart



Zimní tábor 2014  –  vybavení

Seznam vybavení pro Trapery a Vlčata
1 x batoh velký
1 x spacák
1 x oblečení na spaní
1 x oblečení na cestu (slušnější)
1 x kroj – Trapeři i Vlčata, na tábo-
ře bude slavnostní oheň
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 (uzlo-
vačka, stezka, propiska, tužka, malý 
blok), navíc sirky a nůž, popřípadě 
zpěvníky, deníky – kdo má.
Sportovní vybavení (viz str. 1)
Nebrat: ešus, toaletní papír, mýdlo 
(budou se kupovat společně), kari-
matku, MOBILY. 

K oblékání: 
na Zimním táboře platí dvojnásob 
základní pravidlo zimního obléká-
ní: 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 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, lyžá-
ků, běžek a bobů je potřeba zabalit 
do batohu. Proto nepřibalujte žád-
né 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 ne-
podepsaného oblečení v hodnotě 
stovek korun, ke kterému se nikdo 
nehlásí! Dále upozorňujeme na již 
osvědčenou nerozbitnou kovovou 
termosku. Na horách i na všech 
zimních výpravách je to skutečně 
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 jistí, obraťte 
se na nás, rádi Vám poradíme, 
ušetříte nám tím pozdější starosti 
s nevhodným vybavením a svému 
synovi koupíte skutečně to, co po-
třebuje, nikoliv to, co Vám poradili 
v obchodě (ne vždy dobře). 

Ke sportovnímu vybavení:
1) Je potřeba mít běžky i hůlky od-
povídající délky (pro začátečníky 
jsou lepší kratší) a boty odpoví-
dající 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. Pro sjezdaře je bezpodmí-
nečně nutné mít helmu! Na 
cestu musí být lyže i běžky 
kvalitně svázány, případně 
ještě zabaleny v obalu. Umě-
ní jízdy na lyžích či běžkách 
není podmínkou. Při běž-
kování i lyžování se vždy 
dělíme podle výkonnosti do 
skupinek, aby si pokud mož-
no užili všichni. Program 
Vlčat je pro ně přizpůsoben, 
společná je táborová hra. 
Podmínkou účasti je schop-
nost postarat se dobře o své 

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 udělá-
te tunýlek pro gumu nebo provázek 
se samosvorkou. Dole opět gumu 
nebo provázek, který drží návlek na 
botě. Upozorňujeme také na možnost 
darování návleků od Geda (775 313 
115).  

Návleky

Odvoz vybavení autem 
Na každý zimní tábor se autem 
veze vybavení a zásoby, se kterými 
bychom 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 vybavení 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 jednoho batohu 
co nejúsporněji a bez případných 
tašek či spacáků pověšných na 
hůlkách, abychom se ve vlaku 
vzájemně nepomlátili a nic tam 
nenechali. Nezapomeňte také, že na 
chatu jdeme nějaký kus pěšky. 

věci a účast minimálně na jedné 
vícedenní výpravě.



Zimní tábor 2014  –  registrace a plány akcí

Registrace na rok 2014
ČÁSTKA: 450,-
TERMÍN: do pondělí 10. února 2014 
(stejně jako platba Zimního tábora 
– můžete oboje poslat dohromady 
jako jednu platbu).
JAK: na účet střediska: 
234799409/0300
Do zprávy pro příjemce uveďte pro-
sím jméno dítěte.
Na Vaši žádost Vám můžeme vystavit 
fakturu (doklad o zaplacení nelze 
dostat vzhledem k nemožnosti platit 

hotově). Svůj případný zájem o vy-
stavení faktury směřujte na Vuka na 
stepan.vinkler@gmail.com.
Platit registrační příspěvek je jedna 
z povinností členů Junáka. Nicméně 
kromě financování chodu organizace 
(z celkové částky si berou všechny 
úrovně - středisko, okres, kraj i ústře-
dí) se v něm skrývá také např. úrazové 
pojištění nebo pojištění odpovědnos-
ti. Pokud Vás zajímá více, co všechno 
se s penězi děje, zeptat se můžete 

Geda na ged.test@seznam.cz.
Pokud byste nás chtěli finančně 
podpořit, můžete Váš dar připojit k 
registraci, tyto peníze pak využije 
pouze naše středisko pro svoji potře-
bu - můžete i určit, na co konkrétně 
se mají peníze využít, budete-li chtít. 
Pokud budete mít zájem, lze také 
vystavit darovací smlouvu a částku 
si tak odepsat z daní. Pro informa-
ce tohoto typu se ptejte Vuka na 
stepan.vinkler@gmail.com.

Ged

Plán akcí Vlčat
březen – červenec 2014

Březen
8................... Jednodenní výprava
22.–23......... Jarní výprava
Duben
5................... Aprílová výprava
17.–20......... Velikonoční výprava (Vy, T)
Květen
8.–11........... Xapatan (T)
23.–25......... Brigáda na Lásenici (Zv)
31................. Cyklovýprava
Červen
1. (neděle).. Nábor (Vy, T)
13.–15......... Závěrečná výprava 
27.–29......... Předtáborová stavěčka (Zv)
Červen – červenec
29. 6. – 19. 7.......... Letní tábor

Vy = akce společná s Vyrionami
T = akce společná s Trapery
Zv = akce pro všechny zvané

Plán akcí je závazný. Akce se konají za každého počasí. 
Informace o každé chystané akci najdete vždy na inter-
netu na stránkách www.vlcata.org.
Upozorňujeme, že pokud člen nepojede na nějakou z 
akcí a ví o tom dopředu, je potřeba o tom včas in-
formovat náčelníka oddílu – Darwina (775 651 910, 
darwin751@gmail.com).

Plán akcí Traperů
březen – červenec 2014

Březen
8................... Jednodenní výprava
22.–23......... Březnová dvoudenní
Duben
5................... Družinové výpravy
17.–20......... Velikonoční výprava (Vy, V)
Květen
8.–11........... Xapatan (V)
23.–25......... Brigáda na Lásenici (Zv)
31................. Cyklovýprava
Červen
1. (neděle).. Nábor (Vy, V)
13.–15......... Závěrečná výprava 
27.–29......... Předtáborová stavěčka (Zv)
Červen – červenec
29. 6. – 19. 7.......... Letní tábor

Vy = akce společná s Vyrionami
V = akce společná s Vlčaty
Zv = akce pro všechny zvané

Plán akcí je závazný. Akce se konají za každého počasí. 
Informace o každé chystané akci najdete vždy na inter-
netu na stránkách www.vlcata.org.
Upozorňujeme, že pokud člen nepojede na nějakou z 
akcí a ví o tom dopředu, je potřeba o tom včas infor-
movat svého rádce.



Zimní tábor 2014  –  administrativa

Prohlášení o bezinfekčnosti
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému synovi ...............................................................................................................................

rodné číslo: ............................................................................................................................................
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař 
mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které 
onemocněly přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se skautského Zimního tábora Junáka – svazu skautů a skautek ČR, střediska „Stopadesáttrojka“ Brno v 
termínu 15. – 22. února 2014.

      

Prohlášení rodičů
Souhlasím s účastí svého syna ................................................................................ na Zimním táboře Junáka – svazu skautů a skautek 
ČR, střediska „Stopadesáttrojka“ Brno v termínu 15. – 22. února 2014. Po dobu konání tábora předávám zodpovědnost za svého 
syna vedoucímu oddílu. Prohlašuji, že uhradím v požadovaném termínu případné hotově placené lékařské ošetření, dokoupené 
vybavení, nezbytné opravy sportovního vybavení (v případě potřeby vybavení nad 100 korun bude konzultováno s rodiči 
telefonicky) a úmyslně poškozený materiál.

Zpráva pro táborového zdravotníka
Pravidelně užívané léky (název, na co,dávkování,…), případně další důležité informace o zdravotním stavu:

Kontakty na rodiče či jiné zákonné zástupce v době konání Zimního tábora (jméno a telefon):

Souhlas s používáním sportovního vybavení

Podpis zákonného zástupce dítěte ze dne odjezdu na tábor
..............................................................................................

Souhlasím, aby se můj syn ................................................................................................... na Zimním táboře Junáka – svazu skautů a 
skautek ČR, střediska „Stopadesáttrojka“ Brno účastnil programu využívajícím následující vybavení a mohl toto vybavení pou-
žívat: běžkové lyže, sjezdové lyže, boby, lopata (nehodící se škrtněte). Prohlašuji, že sportovní vybavení je v dobrém technickém 
stavu a nejeví známky poškození.

Zodpovědný vedoucí bude v plném rozsahu (dítě v dostatečném rosahu) informován o bezpečnosti a pravidlech používání výše 
uvedeného technického vybavení.

Jsem si vědom/a právních důsledků, které by mne postihly, kdyby tato moje výše uvedená prohlášení byla nepravdivá.

V ................................................................................  Dne ...........................................................................



Jméno a příjmení posuzovaného dítěte

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci 
a škole v přírodě

Zimní tábor 2014  –  administrativa

Datum narození

Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu

Část A
Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci
a) je zdravotně způsobilé *)
b) není zdravotně způsobilé *)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky – s omezením *):

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby 
nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

Část B
Potvrzuji, že posuzované dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (ANO - NE) *)
b) je proti nákaze imunní (typ/druh)
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh)
d) je alergické na
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)

*) Nehodící se škrtněte.

Datum vydání posudku Jméno a podpis lékaře, razítko zdravotnického zařízení



Džungle rodičům zima/2014 – informační zpravodaj 48. smečky Vlčat a 54. oddílu Trapeři. Vyšlo jako 189. publikace ediční řady Křovák. 
Vychází občas. Určeno pro vnitřní potřebu 22. střediska Junáka Brno. Na vydání se podíleli: Darwin, Bart, Vuk, Astap, Ged. Neprodejné a jedinečné. Vyšlo v 
lednu 2014 (pravděpodobně).

Zimní tábor 2014 –  administrativa

Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte vedoucímu/zdravotní-
kovi akce:
V době konání Zimního tábora Junáka – svazu skautů a skautek ČR, střediska „Stopadesáttrojka“ Brno, 
tj. od 15. do 22. února 2014 souhlasím s poskytováním informací o zdravotním stavu mého nezletilého 
syna ......................................................................... nar. ............................................. ve smyslu ustanovení 
§ 31 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
zdravotních službách“) panu Petru Davídkovi nar. 10. ledna 1993, bytem Veletržní 3, Brno.

Kontaktní údaje zákonných zástupců nezletilého: 

V případě nutnosti, prosím, kontaktujte zákonné zástupce výše uvedeného dítěte na těchto telefonních 
číslech:

Příjmení, jméno: …………………………………………, telefonní číslo: ………………………

        telefonní číslo: ………………………

Příjmení, jméno: …………………………………………, telefonní číslo: ………………………

        telefonní číslo: ………………………

V ………………… dne……………………… 

Podpisy zákonných zástupců nezletilého:

……………………………… ………………………………

příjmení, jméno   příjmení, jméno

……………………………… ………………………………

      podpis     podpis




