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ÚVODNÍK BR. EMILKY
-Tak tu máme nový skautský rok
-V prvním týdnu tohoto roku jsme uspořádali po osmi letech nábor. Přišlo 15 nováčků, tak uvidíme, jak se jim
bude dařit.
-K nováčkům jsme přidali Mikra a Trpaslíka. Vzhledem k počtu jsme je museli rozdělit do dvou družin. Schůzky
budou mít ve čtvrtek a pátek od 16:00 – 17:30 hod.
-Čtvrteční schůzku nováčků vede Jíťa (tel: 605 158 106). Páteční vede Míchačka (tel: 731 259 405).
-V dalších družinách oddílu nastaly docela velké změny. Krahujci „koupili“ Vasyla a Traktora. Krahujci mají
schůzky v pátek od 16:00 – 18:00 hod.
-Ostříži a Racci se spojili v jednu družinu – na názvu se domluví do příště, ale vzhledem k počtu Ostřížů a
Racků se dá název předpokládat. Schůzky mají ve čtvrtek od 16:30 – 18:30 hod. Možná se však začátek ještě
posune, jelikož jelen se vrací ze školy později.
-Letos nebude časopis vycházet pravidelně, ale jen dle potřeby.
-Případné problémy na schůzkách proberte s vedoucími družin, nebo se obraťte na mne.

KDO JSOU SKAUTI, JUNÁCI?
Celý název naší organizace zní: Junák – svaz skautů a skautek České republiky. Junák je zaměřen především
na výchovu dětí a mládeže v duchu tzv. skautingu. Samotné slovo „junák“ začal používat zakladatel českého
skautingu Antonín Benjamin Svojsík, a je českým výrazem pro slovo skaut. Mezinárodní skautské hnutí má v
současnosti asi 28 milionů skautů a 10 milionů skautek ve 214 zemích světa. V České republice má Junák přes
44.000 členů a je největší organizací pro výchovu dětí. V České Třebové máme jedno středisko –„JAVOR“,
které zde působí, s vynucenými přestávkami, již od roku 1919. V současné době má 3 oddíly skautek, 2 oddíly
skautů, jeden vodácký oddíl a oddíl oldskautů. Celkem asi 235 členů. V našem 3. chlapeckém oddílu bylo
registrováno k 31. 3. 2006 37 členů z čehož bylo 27 dětí.
Cíl skautské výchovy není prosté táboření či zálesáctví (jak je často zúženě vnímán). Je jím všestranný rozvoj
osobnosti dětí a mladých lidí. „Skauting staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke
zdokonalování vlastních schopností a dovedností…“. Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se
chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být
respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí.
Jsou to:
•
•
•

Světlušky a vlčata (věk 6–10 let)
Skautky a skauti (věk 11–15 let)
Rangers a roveři (věk nad 15 let)

Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku.
Světlušky a vlčata, kteří jsou velmi hraví, se snaží poznávat svět kolem sebe hrami a soutěžemi na schůzkách
a jednoduchých výpravách. Skautkám a skautům se dále přidává více praktických dovedností, týmová
spolupráce ve skupině vrstevníků, ochrana přírody, ale i např. pěstování samostatnosti, odpovědnosti a
cílevědomosti. Nejzkušenější z nich pak sami vedou své vrstevníky, či pomáhají s vedením mladších a učí se
řídit činnost „týmu“. Po patnáctém roce věku mají skauti a skautky možnost pokračovat v činnosti u oddílu,
popř. v oddílu roverů a rangers. Ten je již koedukovaný (tedy společný pro skauty a skautky) a orientovaný
podle zájmů jeho členů. Program už si tito mladí lidé vytváří sami. Své aktivity občas směřují i mimo svůj
region tak, jak se potkávají s vrstevníky na akcích po celé republice a někdy i v zahraničí.

JAKÝ PROGRAM ČEKÁ VAŠEHO SYNA?
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VĚCI S SEBOU – NA SCHŮZKY, VÝLETY, VÝPRAVY…
VĚCI NA SCHŮZKU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stezka
Bačkory
KPZ
Provázek na uzlování
Tužka
Šátek
Blok
Pastelky
Deník
Družinový doplněk

VĚCI NA VÝLET
•
•
•
•
•
•
•

Věci na schůzku (mimo bačkor, pastelek
a denníku)
Nůž
Lžíci
Láhev s pitím
Píšťalku
Pláštěnku (dle počasí)
Ešus (dle dohody)

PRO DRUŽINU
•
•
•
•
•

Sirky
Věci na vaření (dle dohody)
Kotlík
Sekyrka
Polní lopatka

VĚCI NA VÝPRAVU
•
•
•
•
•
•
•

Věci na výlet
Hygienické potřeby
Spacák
Karimatka
Náhradní oblečení
Pantoﬂe (dle dohody)
Jídlo (dle dohody – chléb)

Hlavní výchovná činnost se soustřeďuje do oddílů. Oddíl se dělí do družin. V našem oddíle máme v současnosti
4 družiny. Družinu vede plnoletý vedoucí, kterému většinou pomáhá nejzkušenější člen družiny – rádce (u
skautů, šestník u vlčat), na jehož schopnostech závisí úspěch družiny v oddílových soutěžích, které probíhají
nejen na schůzkách, ale i na oddílových výletech a akcích. Každý rok máme minimálně 3 tradiční oddílové
akce, kterých by se měl každý správný člen oddílu zúčastnit (vánoční besídka a krmení zvěře, Memoriál Břeti
Hampla a pálení čarodějnic). O dalších akcích se vždy včas dozvíte na papírkách předaných na schůzkách,
popř. na našich internetových stránkách.
Vyvrcholením celoroční činnosti oddílu je letní tábor trvající většinou dva týdny, kde se zúročí zkušenosti
získané během roku. Na nich se skauti především učí být platným členem týmu, osvojují si pravidla
spravedlivého soupeření, plní zkoušky z praktických dovedností i teoretických vědomostí. Zde se naučí vařit,
pracovat se sekyrou a pilou, stavět stany a různé táborové stavby. Letními tábory vrcholí i oddílové hry a
soutěže, ukazují hodnotu prostého života a pěstují vztah k přírodě. Letos jsme navázali družbu se skauty ze
Svitu, kam možná skauti pojedou příští rok na tábor.

KDO SE O DĚTI STARÁ?
Vedoucí
Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky
– čekatelskou a vůdcovskou, zaměřenou nejen na klasické skautské disciplíny, ale především na pedagogiku,
psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti.
Nutné je též lékařské doporučení a absolvování zdravotnického kurzu.

ČINOVNÍCI

Junák je mnohotvárnou formou spolužití a vedoucí na svůj úkol nejsou nikdy sami. Jsou zde ostatní dospělí
– činovníci, kteří se jim svými schopnostmi a dovednostmi snaží pomoci (např. zajišťování technického a
hospodářského zázemí oddílu) a kteří se též podílejí na předávání získaných znalostí a organizují speciální a
odborné vzdělávací programy. Mají však také možnost dále rozvíjet vlastní zájmy a aktivity přizpůsobené jejich
věku.

CO JE K TOMU TŘEBA?
Přihlásit se může každé dítě od 6 let. Vítáme i dospělé, kteří se chtějí zapojit do skautského života a pomoci při
vedení dětí či při organizačním zajištění naší činnosti. Pro vedení oddílu je nejprve zapotřebí složit odpovídající
zkoušky.
Stát se členem Junáka je zcela jednoduché. Stačí přijít na schůzku, nebo se telefonicky domluvit s vedoucím
oddílu, popř. vedoucím družin a požádat vedoucího o přihlášku. Tu je potřeba vyplnit a zaplatit členský
příspěvek. Hodně pak záleží na chuti a nadšení nováčka Každý nováček obdrží po odevzdání vyplněné
přihlášky stezku vlčat a později ještě knížku Nováčkovská zkouška. Po splnění všech podmínek nováčkovské
zkoušky může nováček složit SLIB, čímž se teprve stává plným členem naší organizace.
Výši oddílového příspěvku oddílová rada stanovila na 500 Kč, jeho skutečná výše se však odvíjí od činnosti
v oddíle. Jsou mezi námi i tací, kteří poplatek neplatí, jelikož získali hodně bonusů. Nováček platí poplatek
až po 2 měsících činnosti v oddíle ve výši 200 Kč (300 Kč sleva na nákup kroje (cca 500 Kč) – do tábora,
nebo závodů). Dále se v lednu platí registrační poplatek (cca 250 Kč). Další ﬁnanční výlohy se vztahují pouze
na základní vybavení, zaplacení výdajů na výletech, výpravách a na letních táborech. Vzhledem k tomu, že
veškerou naši výchovnou činnost zajišťují dobrovolníci, pokrývají poplatky pouze nezbytné náklady. Jakmile se
dítě stane členem Junáka, je automaticky pojištěno.

ČASOPISY A PUBLIKACE
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Pro každou věkovou kategorii vydává Junák svůj vlastní časopis. Pro dětu (8-12 let) SKAUT, pro starší skauty
a skautky (12-17 let) internetový časopis www.teepek.cz, pro rovery a rangers (nad 15 let) Kmen a pro
činovníky Skauting a Skautský svět.
Dalším významným průvodcem na skautských stezkách jsou publikace, které jednotlivým věkovým kategoriím
nabízí návody a postupy ke složení stezky a odborných zkoušek. Nabídku doplňují desítky dalších příruček a
knih určených jak mladým lidem, tak jejich vedoucím.
Časopisy je možné objednat u České pošty na www.periodik.cz a publikace v obchodě www.skaut.cz/obchod.
Více informací naleznete na www.skaut.cz/tdc.

VYBAVENÍ PRO ČINNOST
Přehled, co je potřeba na schůzku, výlet, výpravu je uvedeno v jiném článku v časopise. Všechny věci na
schůzku, výlet, výpravu je dobré nosit v pohodlném batohu. Ruce bys měl mít vždy volné a nemělo by ti nic na
batohu vlát. Na všechny akce (výjimky budou ohlášeny) se nosí oblečení, které je možné ušpinit nebo zničit!!
Obecně se dá říci, že vybavení se skládá ze skautského kroje a tábornických potřeb. Skautský kroj můžete
nakoupit ve specializovaných obchodech, nebo si ho objednat na schůzce rodičů před táborem (cca v březnu),
tábornické vybavení navíc nakoupíte ve sportovních, turistických či outdoorových prodejnách. Doporučujeme
se předem poradit se skautským vedoucím, který vám doporučí nejvhodnější komponenty či je často schopen
potřebné věci obstarat.

BODOVÁNÍ
V našem oddíle máme zaveden systém bodování. Každý člen získá za každou schůzku nebo akci daný počet
bodů. Nejlepší v bodování za každý měsíc dostane malou pozornost. Nejlepší v bodování jsou ohodnoceni na
táboře. Na bodování jsou dále navázány slevy z oddílového příspěvku. Tak nezbývá, než pravidelně chodit na
všechny akce a mít s sebou všechny věci a ony ty body přijdou sami.
Co čeká mé dítě v oddíle?
Je potřeba počítat s tím, že schůzky jsou jednou týdně a aspoň jeden víkend v měsíci bude nějaký podnik,
výlet, výprava.
Program je přizpůsoben věku dítěte. Obecně platí – výtvarná, tělesná, vzdělávací činnost, jedno i vícedenní
výpravy, letní a později i zimní tábory…

PLÁNOVANÉ ODDÍLOVÉ AKCE:
15. – 16. 9. – JDen NA TO – Krahujci, Racci, Ostříži
30. 9. Výlet pro nováčky do Chocně - Skautské hravé odpoledne :)
7. 10. Výlet – Ostříži (Racci)
14.10. Drakiáda
Ještě nás čekají závody v Dolní Dobrouči, termín včas oznámíme – Krahujci, Racci, Ostříži
16. 11. slibový táborák
21. 12. vánoční besídka, krmení zvěře
24. 2. Memoriál Břeti Hampla
27. – 28. 4. pálení čarodějnic
8. – 9. 6. výlet s rodiči na tábořiště a okolí
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29. 6. – 14. 7. – tábor (termín a délka jsou pouze orientační – jednáme se slovenskými skauty ze Svitu o
možnosti táboření na Slovensku – pouze pro skauty – bude upřesněno do konce roku)

SCHŮZKY DRUŽIN:
družina Krahujců:
družina Racků:
družina Ostřížů:
družina Jestřábů:

(10 - 13 let)
(6 - 8 let)
(13 - 16 let)
(6 - 8 let)

Pavel Číp - Tonča - 777 124 809
Jan Habrman - Jíťa - 605 158 106
Petr Vomáčka - Emilka
Ondřej Krška - Míchačka - 731 259 405

NEJRYCHLEJŠÍ INFORMACE O NAŠEM ODDÍLE, PLÁNOVANÝCH AKCÍCH NALEZNETE
NA NAŠICH ODDÍLOVÝCH STRÁNKÁCH HTTP://TROJKA.IC.CZ

CO MÁ BÝT V KPZ?
Krabička poslední záchrany (KPZ, kápézetka) obsahuje mnoho různých maličkostí, které nám někdy pomohou
v nouzi (nejsou v ní věci pro běžné použití). Když na akci potřebuji sirky, tak si vezmu celou krabičku. Sirky v
KPZ jsou pouze pro případ, kdybychom náhodou zapomněli. Krabička by měla být nepromokavá a nerozbitná.
Mně se osvědčila plastová krabička od léků (např. od multivitaminů). Samozřejmě by se nám KPZ neměla
sama otevřít a věci se z ní vysypat. Také by neměla být velká jako příruční kufřík (i takové bratry jsme v oddíle
měli). Na vnitřní straně víčka by měl být přilepený lístek s naším jménem a adresou. Nejen proto, aby nám ji
nálezce mohl odevzdat v případě ztráty, ale hlavně pro případ nenadálého úrazu.

CO DO KPZ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

drobné mince na telefon (max. 20 Kč)
zavírací špendlíky
jehla + nit (alespoň černá a bílá)
knoﬂíky
normální špendlíky
náplast
sirky + škrtátko
svíčka
připínáčky
malá tužka
čistý papír
kousek březové kůry k zapálení ohně
svinutý drátek
provázek
kousek obvazu
2-3 hřebíky různé velikosti
známka
kousek křídy
žiletka
měřidlo
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