Pravidla pohodového žití

3. skautského oddílu Střelka
(informace pro lvíčata, světlušky, vlčata, skauty a skautky 3. oddílu i jejich rodiče)
!!! ČTĚTE POZORNĚ OD ZAČÁTKU DO KONCE !!!

Přijmutí tohoto je podmínkou vstupu do oddílu,
což potvrdíte svým podpisem v přihlášce do Junáka

3. skautský oddíl Střelka, Kroměříž
2018/2019

WWW.STRELKAKM.CZ

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT z.s.
středisko Mirka Svobody v Kroměříži

Vážení rodiče, milá sestřičko, milý bratře,
vítáme vás v novém skautském roce u nás v oddíle. Níže naleznete informace, jak to u ve Střelce funguje. Aby
se nám skautská činnost dařila, byla radostná a bezproblémová, jsou v našem oddíle povinnosti a pravidla, která
je třeba přijmout za svá, což stvrdíte svým podpisem v přihlášce.

1) Světlušky, vlčata, skauti či skautky se při příchodu do oddílu stávají nováčkem a do rukou dostávají
příručku Nováček - sešitek, který obsahuje úkoly, kterými získávají základní znalosti a dovednosti pro
život mezi skauty. Je jednoduchý a není se čeho bát. Chce to jen se pořádně zapojit do života oddílu a
s úkoly se poprat. Starší členové Ti se vším pomohou. Po splnění Nováčka získá světluška či vlče žlutý
šátek, skautka a skaut hnědý šátek ke kroji (do té doby nosí kroj bez šátku). Nejmladší benjamínci
mají Nováčka součástí svojí Pěšinky benjamínků.
Splněním Nováčka je podmíněna účast na letním táboře Střelky.
2) Na splnění Nováčka má každý člen 1 rok od doby, kdy jej dostane. Ten, kdo má zájem jet na letní
skautský tábor, musí být ale pilnější a Nováčka zvládnout do konce května. Člen, který nesplní podmínky
Nováčka ani do roku, pravděpodobně nemá dostatečný zájem o naši činnost a měl by zapřemýšlet,
jestli chce vůbec mezi námi zůstat.
3) Rodiče se svým podpisem v přihlášce zavazují podporovat své dítě ve skautské činnosti, a to především
umožněním účasti na schůzkách a akcích pořádaných oddílem.
4) Řádně se účastníš pravidelných schůzek, které se konají vždy v klubovně, pokud nebude řečeno jinak.
Za rok proběhne kolem 35 schůzek.
Věková kategorie
benjamínci
světlušky
vlčata
mladší skauti
skautky

Družina
Lvíčata
Zvonky
Liščata
Panteři
Medvědice

Třída
předškoláci a 1.třída ZŠ
holky 2. – 5. třída ZŠ
kluci 2. – 5. třída ZŠ
Kluci 5. – 6. třída ZŠ
holky 6. – 9. třída ZŠ

Čas schůzky
Pátek 16:30-17:30
Pátek 16:30-17:30
Pátek 17:45-18:45
Pondělí 17:00–18:00
Pátek 17:45-18:45

Vedoucí a telefon
Lůca 739 713 919
Hermoš 733 202 611
Švestka 731 841 650
Jirka 702 868 602
Ivet 737 505 982

starší skauti

Orlíci

kluci 7. třída ZŠ a výš

Akce dle domluvy

Michal 732 559 542

5) Řádně se také účastníš víkendových akcí, jako jsou jednodenní či vícedenní výpravy, soutěže apod.
Během roku podnikneme asi 10 víkendových akcí.
6) Pokud se nebudeš moci schůzky zúčastnit, informuj o tom Ty nebo Tvoji rodiče vedoucí družiny
formou SMS nejpozději den předem. Omluva v den schůzky bude brána jako neomluvená neúčast.
Nahlašování/omlouvání na víkendové akce probíhají formou e-mailu, kde bude napsáno veškeré info
i datum, do kterého je třeba nahlásit/omluvit své dítě z akce. Toto je obzvláště důležité,
protože je potřeba nahlásit přesný počet lidí dopravcům na konkrétní spoje (U ČD dokonce musíme
nakoupit jízdenky 3 dny dopředu)!!
Pokud se 4x za sebou neomluvíš, pravděpodobně Tě již činnost oddílu nezajímá. V tomto případě
doručíme Tvým rodičům oznámení o vyloučení z oddílu.

Pokud budeš mít méně jak 50% účast ze všech akcí za celý skautský rok, rovněž doručíme Tvým
rodičům oznámení o vyloučení z oddílu.
7) Na výpravy a jiné akce chodíme v oddílovém tričku či v kroji (v závislosti na počasí) a v pevné sportovní
obuvi – žabky a podobná obuv jsou naprosto nevhodné.
8) Do klubovny se v zimě přezouváme – každé dítě si pořídí přezůvky s pevnou patou– buď kecky na
tkaničky nebo sandále, které budou mít své stálé místo v botníku. Přezůvky budou podepsané! Zakázány
jsou pantofle apod.
9) Po dobu konání schůzky či akce máš vypnutý mobilní telefon. Chápeme obavy rodičů, ale bezdůvodné
telefonování během programu narušuje naši činnost. Nebudeme zakazovat přítomnost telefonů po dobu
schůzek a výprav, pouze žádáme, aby je děti nosily vypnuty a použily je pouze v případě potřeby
(pozdější návrat z výpravy, zranění, apod.).
10) Přehled termínů akcí na následující měsíc/e je zveřejněn na webu Střelky WWW.STRELKAKM.CZ.
Přehled akcí je průběžně aktualizován. Informace o akcích jsou podávány členkám a rodičům
prostřednictvím e-mailu. Poslední rozesílací den je středa před víkendem, v němž se akce uskuteční.
11) Na stránkách http://strelkakm.cz naleznete vše o činnosti oddílu, chystaných akcích, fotografie z akcí
již proběhlých, kontakt na vedoucí oddílu a vedoucí družin, vzkazovník a mnohé další.
12) O velkých prázdninách jezdíme na 7-10-ti denní tábor. Cena se pohybuje okolo 2800 Kč. Na tento
tábor mohou jet světlušky, vlčata, skautky a skauti, kteří splní během roku (od září do května) toto:
* splní Nováčka
* mají svůj vlastní skautský kroj se všemi povinnými součástmi
* na tábor bereme prvních 28 dětí, co se týče nejvyššího počtu táborových bodů
13) Celoroční bodování – probíhá od září do června. Do bodování se započítávají body za docházku, hry a
soutěže a za veškerou další činnost. Na konci roku je vyhodnocení celoročního bodování, kdy ceny
získají všichni v každé věkové kategorii.
14) Táborové body – získají členové za účast na akcích.
1TB- schůzka
5TB – výprava
10TB – přespávačka v klubovně
15TB – trojdenka
15) Každoročně se platí členský registrační příspěvek organizaci Junák. Tento příspěvek je 700 Kč (600
Kč v případě sourozenců). Je nutno jej zaplatit do konce ledna.
Do konce října vybíráme i oddílový příspěvek ve výši 30O Kč/člen.
.
16) Vedoucí oddílu i družin pracují s Vašimi dětmi dobrovolně ve svém volném čase bez nároku na honorář a
jako všichni ostatní členové Junáka platí členské registrační příspěvky v plné výši.
17) Co nosit na schůzky:
LVÍČATA – skautský deník (sešit A5 v tvrdých deskách), pouzdro s pastelkami, Pěšinku benjamínků,
pití
LIŠČATA, ZVONKY – skautský deník (sešit A5 v tvrdých deskách), psací potřeby, časopis Světýlko,
KPZ
MEDVĚDICE, ML. SKAUTI - skautský deník (sešit A5 v tvrdých deskách), psací potřeby, časopis
Skaut, KPZ

Prosíme, aby děti na schůzky chodily ve sportovním oblečení, u kterého nevadí, že se popřípadě umaže.
Na nohou opět pevná obuv – nazouváky, žabky ani balerínky NE! Děti hrají na schůzkách hry, sportují,
běhají, občas upadnou, takže sváteční oblečení a žabky k tomu nejsou na skautské schůzky vhodné a
ani bezpečné.
18) Co nosit na jednodenní výpravy:
 sváču a pití na celý den
 pláštěnku, KPZ
 propiska/tužka + skautský deník
 vše sbalit do batůžku s pevnými zády a popruhy (tašky přes rameno, vaky či igelitky jsou
naprosto nevhodné)
 na sebe kroj/oddílové tričko s šátkem, sportovní oblečení a pevné turistické boty
19) Co nosit na vícedenní akce:
 dobrý spacák a karimatku
 oblečení na spaní
 oblečení na převlečení + náhradní v případě zmoknutí, propocení
 ešus či miska, příbor a hrníček
 přezůvky
 jídlo a pití dle informací v e-mailu
 na sebe kroj/oddílové triko a šátek, pevné turistické boty
 to vše sbalit nejlépe KROSNY!! – malý batůžek, spacák pod paží a 2 igelitky v rukou znemožňují
dítěti chůzi

Krabička poslední záchrany (KPZ – kápézetka)
Pro výrobu KPZ použijte jakoukoliv malou, nerozbitnou, nejlépe placatou krabičku velikosti dlaně (kulatá
krabička od krému, krabička od bonbonů Energit…)
KPZ obsahuje:
kousek svíčky, škrtátko + několik sirek, svinutý drátek, provázek, náplasti, sterilně zabalený obvaz, malá
tužka, 5 různých zavíracích špendlíků, 2 jehly, nit, 3 knoflíky, drobné mince na telefon, kousek křídy,
březová kůra, složený list čistého papíru, žiletka, 4 hřebíky různé velikosti.
Zespodu na víčko krabičky nalep lístek se svým jménem, adresou a telefonním číslem domů a na rodiče.
Krabičku, pokud nemá šroubovací víčko, zajisti gumičkou, aby se z ní věci nevysypaly.

20) KROJ
Každý člen si opatří skautský kroj. Skautským krojem jsou pouze organizací Junák schválené součásti.
Jelikož skautský kroj není levnou záležitostí, je dobré, když rodiče chvíli počkají, až budou mít jistotu, že
jejich dítě chodí do oddílu rádo a nemá v úmyslu skautské činnosti zanechat. Doporučujeme před Vánocemi
kontaktovat skautského Ježíška, využít narozeniny, svátky a krásné vysvědčení pro postupné pořízení
kompletního kroje. Krojovou košili s jejími součástmi lze koupit pouze v několika málo skautských
prodejnách v republice, kde mají často dost rozdílné ceny. Vedoucí nakupují různé součásti na různých
místech, tak aby cena byla co nejnižší. Přehled toho kde a přibližně za kolik kterou část kroje pořídit viz
níže.
Kompletní kroj světlušek, vlčat, skautů a skautek 3. oddílu Střelka má tyto součásti:
A.
Košile + nášivky + šňůrka s píšťalkou
B.
Šátek s turbánkem – obdrží každá světluška/vlče/skautka/skaut po složení Nováčka zdarma.
Ad A.) Pořídíte v prodejně SEDMIKRÁSKA na ulici Smetanova 539, 768 24 Hulín, cena košile se
pohybuje kolem 500 Kč. Nebo lze i různé další nášivky či vybavení koupit na junshop.cz
Ad B.) Zdarma po složení Nováčka. (pokud dítě ztratí tyto dvě věci, již si jej na vlastní náklady kupuje
samo)

Je Ti krojová košile malá? Nevadí prodej ji po domluvě s rodiči mladšímu sourozenci v oddíle a pořiď si
novou!
21) Oddílové tričko
Oddílové triko je bavlněné triko limetkové barvy s černým potiskem (skautská lilie a oddílový nápis). Toto
triko necháváme vyrábět, jeho cena je 150 Kč. Při vstupu do oddílu s odevzdáním přihlášky vybereme
příslušnou velikost trika a prosíme i o zaplacení této částky. Trika pak necháme natisknout hromadně.
22) Důležité kontakty
Ing. Michaela Svobodová – Smíšek
vedoucí oddílu
mob. 776 053 724
svobodova.misha@gmail.com
Iva Michalcová - Špendlík
zástupce vedoucí oddílu
mob. 732 263 610
ivisekm@seznam.cz

Jiří Šimčík
zástupce vedoucí oddílu
mob. 702 868 602
simcikjir@centrum.cz

Klubovny se nachází v areálu skautského střediska Mirka Svobody, Purkyňova 2773/7, Kroměříž 767 01

