SCHŮZKA RODIČŮ NOVÁČKŮ
středa 29.11.2017
ÚVODNÍ INFORMACE:
Oddíl funguje nepřetržitě od roku 1988, oddílem prošlo kolem 200 lidí.
Počty lidí: velký oddíl: 30 lidí ve třech družinách a roverské družině, vlčata: 27 lidí, vedení:
10 lidí (dospělí odchovanci oddílu, všichni vykonáváme svou práci pro oddíl jako
dobrovolníci zcela zdarma)
Stále přijímáme nováčky do velkého oddílu, kluci si mohou přivést své kamarády.
Skauting je výchova pobytem v přírodě, snažíme se o všestrannou a pestrou činnost,
skautskou klasiku se zapojením moderních outdoorových prvků, těžištěm činnosti jsou
oddílové výpravy a letní tábor.
SYSTÉM PRÁCE
Schůzky: vždy dozor starší 18 let, velký oddíl úterý Káňata klubovna velkého oddílu Výstavní
54 (křižovatka ulic Výstavní a Květnového vítězství), středa Lišáci a Netopýři klubovna
Výstavní, vlčata mají schůzky v úterý a ve středu v klubovně vlčat na hřišti školy v
Schulhoffově ulici. Výpravy velkého oddílu podle tradičního schematu oddílového roku
(vody, kola, sraz oddílů, zimní táboření, hory, soutěž ve vaření na ohni Tajemství traperovy
pánve atd., viz sekce webu Fotogalerie)
Výpravy vlčat v odlehčené formě (příprava na vstup do velkého oddílu, část programu
společná s velkým oddílem)
Závazný plán výprav vždy na půl roku dopředu v září a v prosinci (aktuální plán výprav do
června 2018 je již k dispozici na webu).
PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ:
Hlavní osobou velkého oddílu je Tkanička, na toho se obracejte se záležitostmi týkajícími se
členů velkého oddílu. Milan má na starosti vlčata, na toho se obracejte se záležitostmi
týkajícími se vlčat. Kontakty jsou uvedeny v dopise k docházce a omlouvání.
Rozesílání informací k výpravám přes oddílový e-mail krhuti76@gmail.com , vždy v neděli
po výpravě se rozesílají informace k další výpravě na e-mailové adresy rodičů a členů oddílu.
Kromě toho jsou informace k výpravám trvale vyvěšeny na oddílovém webu v sekci Interní
sdělení, velký oddíl má adresu webu: www.krhuti.cz, vlčata mají adresu webu:
www.pavouci.krhuti.cz, oba weby jsou propojeny, mají některé sekce společné
Na webech jsou ke stažení fotografie z akcí (sekce Fotogalerie), po roce se automaticky
odmazávají.
Telefon během výprav: Tkanička nebo Milan, lepší než volat je poslat SMS.
Během výpravy vkládáme fotky na oddílový facebook, ne všude na tábořištích v lese je ale
kvalitní signál umožňující vkládání fotek.
ODDÍLOVÝ TÁBOR
Termíny tábora 2018:
Velký oddíl: sobota 30. června - středa 25. července, 26 dní
Starší vlčata: sobota 30. června - sobota 14. července, 15 dní
Mladší vlčata: čtvrtek 5. července - sobota 14. července, 10 dní
Vlčata si tedy mohou vybrat delší nebo kratší termín.
Pobyt na táboře nelze zkracovat (pozdější příjezd, dřívější odjezd)
Místo společné: Bořice (jižní Čechy, nejbližší městečko Mirotice, cca 20 km od Písku),
letecké pohledy na tábor na webu v sekci Fotogalerie stálá galerie.
Návštěvní den na táboře v sobotu 14.7. 2018

Odjezd velkého oddílu a starších vlčat v sobotu 30.6. ráno objednaným autobusem od
klubovny, mladší vlčata pojedou v doprovodu někoho z vedoucích, který se pro ně vrátí do
Prahy, 5.7. linkovým autobusem z autobusového nádraží Na Knížecí, tábor vlčat končí
návštěvním dnem, kdy si rodiče vlčata odvezou, velký oddíl se vrací ve středu 25.7.
objednaným autobusem ke klubovně. Věci na tábor se odvážejí nákladním autem v sobotu
30.6. pro oddíl i pro vlčata, věci členů velkého oddílu přiveze opět nákladní auto ve středu
25.7..
Doporučené zavazadlo: dřevěná bedna, lze koupit ve vojenských výprodejích, nejlépe
vyhledat na internetu, armádních výprodejů je celá řada, sortiment je ale proměnlivý
Ubytování v týpí po třech až čtyřech lidech podle přání kluků
Vaření: snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře (vždy teplá), pití k dispozici po celý den
Prosíme, omezte množství sladkostí, které klukům na tábor dáváte
Hygiena: koupání v rybníce vedle tábora, indiánská sauna, dvakrát za tábor návštěva bazénu
(Písek, Strakonice nebo Příbram)
Kontakt s rodiči během tábora: nejlépe přes facebook www.facebook.com/krhuti (lze
využívat, i když nemáte svůj účet na facebooku, funguje pak stejně jako webové stránky, zde
průběžně vkládáme fotky a informace), případně přes mobil Tkanička nebo Milan (nejlépe
pomocí SMS). Táborové fotografie také již během tábora vkládáme na web www.krhuti.cz.
Komunikace probíhá i klasickou poštou.
Program: foglarovský styl, etapová hra, služby v kuchyni, noční hlídky, vše si sami stavíme a
bouráme atd. (viz fotogalerie na webu)
POVINNOSTI ČLENŮ VELKÉHO ODDÍLU A VLČAT:
Docházka na schůzky a výpravy: ve velkém oddíle by se měla reálná docházka pohybovat
kolem 70 %, ve vlčatech by měla být minimálně 50%
Předpokladem členství v dalším roce je účast na oddílovém táboře.
PŘECHOD VLČAT DO VELKÉHO ODDÍLU:
Podle vlastní úvahy, členové vlčat by neměli být starší než 11 let, ideálním okamžikem pro
přechod do velkého oddílu je podle našich zkušeností vstup do 5. třídy.
VYBAVENÍ NA AKCE:
Kvalitní boty, kvalitní pláštěnka, starší oblečení, které se může ušpinit, místo skautského
kroje používáme oddílová trička (cena 150 Kč), na dvoudenní akce spací pytel (aspoň do –10
stupňů), karimatka, baterka čelovka
Batoh: dostatečný objem, aby se dalo vše včetně spacího pytle bez potíží zabalit dovnitř,
žádná další zavazadla (batůžky, tašky), nic v ruce!
Členové velkého oddílu dostanou do užívání do dvojice plachtu TARP – Jurek na spaní.
Vlčata dostanou plachtu TARP vždy přímo na výpravě.
REŽIM NA AKCÍCH:
Vaření na akcích: velký oddíl vaří vždy jedno společné jídlo po družinách, s vlčaty vaříme
také jedno teplé jídlo společně
Dvoudenní výpravy: sraz spíše později (po 17:30 hodin), návrat dříve (kolem 15:00 – 16:00),
aby byl ještě čas na povinnosti do školy
Nevozit mobilní telefony: mohou je ztratit, zničit (např. na vodě), i z výchovných důvodů
telefony nejsou vhodné (výchova k samostatnosti, odpočinek od elektronických her a
internetu)
Zdravotní zabezpečení: jsme absolventy kurzu pro zdravotníky zotavovacích akcí 40 hodin
ČČK

FINANCE:
Oddílové příspěvky 700 Kč, registrační poplatek do organizace Junák – český skaut 400 Kč,
tyto částky pokryjí jen část skutečných nákladů na činnost, na finanční podporu činnosti
žádáme každoročně o granty MČ Praha 11, MHMP, MŠMT.
NEJBLIŽŠÍ AKCE:
Zimní oddílový sněm: informace jsou na webu a byly rozeslány e-mailem, pro případ velmi
špatného počasí máme pro vlčata zajištěno jako rezervu ubytování ve Skautském domě v
Táboře
Krhútské hory: 12. – 14. ledna 2018. Spíme ve skautské chatě v Desné – Černé Říčce
v Jizerských horách. Jedeme objednaným autobusem od klubovny. Kluci se rozdělí podle
zájmu na běžkařská družstva a sjezdařská družstva. Autobus nás doveze až k chatě, takže není
problém s dopravou lyží a snowboardů. Členové sjezdařských družstev půjdou na sjezdovku
(Paseky, Černá Říčka), běžkaři vyrazí na běžecké trasy na hřeben Jizerských hor. V neděli
dopoledne budeme ještě lyžovat do 13 hodin a pak vyrazíme autobusem k domovu. Autobus
budeme mít k dispozici celý víkend. Pokud někdo bude na lyžích stát poprvé, je lepší, když
začne na běžkách.
Děkujeme za Váš zájem o skauting. Případné dotazy k činnosti oddílu rádi zodpovíme
telefonicky nebo e-mailem.
Milan Kvíz
Lukáš Kadlec – Tkanička

