Vlčata

DO 155. CHLAPECKÉHO
ODDÍLU

Zde odstřihněte

PŘIHLÁŠKA

Přihlašuji svého syna do
76. skautského střediska 5. květen Radotín,
Junák – český skaut, z. s.,
do 155. smečky vlčat střediska 5. květen Radotín

Jméno a příjmení* : ………………………………………………………………
Adresa bydliště (včetně PSČ)* : ……………………………………………
Nechte si

…………………………………………………………………………………………….

Doručovací adresa (je-li jiná):

Datum a místo nar.* : ……………………….…………….……….……………
Rodné číslo* : ………………………………… / …………………………………
Telefon zákonného zástupce* : ……………………………(……………) 2
Telefon dítěte¹: ………………………………………...……………….………….
E-mail z. z.: ……………………………… @ …………………………………….
Povolání z. z.: ………………………………………………………………………
Škola: …………………………………. Třída: ……………………………………
Umí plavat: …………………………. Jezdí na kole: ………………………
Hraje na hudební nástroj: …….………….……………………………………
Mluví cizími jazyky: ……………………………………………………………
Jiné zájmy: ……….………….………………………………………………………

Odevzdejte vedoucímu

………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Jsou to kluci přibližně ve věku od 6 - 11 let, kteří si rádi hrají, mají
rádi přírodu a nějaká nepřízeň počasí je jen tak nerozhodí. Hlavní náplní
programu vlčat jsou hry a poznávání okolí opět formou her. Na celém
světě má tato věková kategorie své myšlenkové základy v knize Rudyarda
Kiplinga - Kniha džunglí. Z ní vychází celý systém vlčat. Knihu si můžete
stáhnout z našich internetových stránek. Všichni chlapci tvoří tzv.
smečku. V našem případě je to 155. smečka vlčat. Smečku vede dospělá
osoba - Akéla. Ve smečce jsou kluci rozděleni do několika skupin
(šestek), ve kterých pracují a hrají hry. Starší pomáhají mladším a nově
příchozím. Nejzkušenější člen šestky se o ní stará a nazývá se šestník.
Aby na to nebyl sám, vybere si z šestky svého pomocníka - podšestníka.
Nad šestkami bdí Mauglí, což je starší člen (skaut či rover). Ten by měl
být dobrým přítelem všech vlčat, tak jako ve výše zmiňované knize.
Akélovi pomáhají další osoby např. Balů, Rakša, Ká apod.
Tento systém učí chlapce spolupracovat ve skupině a rozvíjí
komunikaci. Vlčata mají právo (a někdy povinnost) nosit vlčácký kroj.
Ten se pozná podle žlutého šátku a žluté šňůrky. Žlutá barva symbolizuje
radost a úsměv vlčat. Znakem je hlava vlka na žlutém poli. Velmi důležitý
pro život vlčat ve smečce i mimo ní je zákon: "Naší snahou nejlepší buď
čin", který jim říká: „Když něco nejde, nevzdávej to a snaž se. A když už
něco děláš, dělej to jak nejlépe umíš a dovedeš“. Prací ve smečce se kluci
připravují na přechod mezi skauty. Je to určitě život plný kamarádů,
přátelství, setkávání, zážitků, různých akcí a snad i dobrých skutků. Z
našeho pohledu je skauting při správné interpretaci a vedení jedním z
nejvhodnějších způsobů jak v současnosti nenásilně a přirozeně navést
děti na cestu tolerance, sebevědomí a schopnosti orientovat se v dnešním
světě. To se může dít jak identifikací s kladným vzorem vedoucích, tak i
vzájemnou interakcí mezi členy oddílu samými - prostřednictvím her a
nutnosti týmové spolupráce při řešení nejrůznějších situací.

…………………………………………………………………………………………….
Je pro nás nutné znát zdravotní specifika každého dítěte (např. alergie, ADHD).
……………………………………………………………………………………………

*položky označené hvězdičkou jsou povinné, zbylé jsou pro nás velmi přínosné
¹jen v případě že dítě má svůj mobil, zejména u starších
2

do závorky prosím uveďte telefonního operátora (z důvodu ceny volání)

Zde odstřihněte

Celkový zdravotní stav* : …..……………….…………………………………

Vedoucí vlčat: David Švehla (Dejvy)
776 606 214
david.svehla13@gmail.com
Vedoucí vlčat: Iveta Nováková
720 495 817
iveta.novako@gmail.com

Zde odstřihněte

Adresa klubovny:
Dvůr kulturního střediska U Koruny
Náměstí Osvoboditelů 5
Praha 5 / 16 – Radotín
153 00

Prohlášení zákonného zástupce:
Já níže podepsaný/á ……………………………………………
bytem………………………………………………………………
1. dávám jako zákonný zástupce výše uvedeného dítěte souhlas k tomu,

Internetové stránky smečky: www. vlcata.skaut-radotin.cz
Internetové stránky střediska: www.skaut-radotin.cz

aby po dobu jeho členství v oddíle používal spolek pro účely vytvoření
registru členů a pro účely řádného vyúčtování dotací osobní údaje uvedené

www.skaut.cz

na této přihlášce k ukládání na nosiče informací, uchovávání na nich,
zpracovávání a k jejich pozdější likvidaci.

Nechte si

Odevzdejte vedoucímu

2. vzdávám se možnosti žádat náhrady po zástupcích spolku za případné
poškození či zničení majetku, které si výše uvedené dítě přinese na akce
spolku. (Pozn.: Děti si mají na akce oddílu i střediska brát horší oblečení
vhodné do přírody a do aktuálního počasí, brát si jakoukoliv elektroniku
s výjimkou fotoaparátu je zakázáno, stejně tak i brát si různé hračky.)

Člen bude přicházet a odcházet na místa zahájení a
ukončení akce s doprovodem – sám¹

V: ………………………… dne:…………………………………

Zde odstřihněte

………………………………………
Podpis rodičů

¹ Nehodící se škrtne

Vážení rodiče,
naše organizace (Junák – český skaut, z. s.) má hlubokou tradici, stejně
tak jako naše smečka, a tak je třeba vám některé základní záležitosti
vysvětlit, abyste třeba nebyli zaražení, až se s nimi setkáte.
Co je to ten Junák?
Jedním ze zásadních rozdílů skautingu a dalších, řekněme
volnočasových, hnutí mládeže je to, že skauting má duchovní rozměr.
Nejde nám tedy jen o učení dětí vybraným dovednostem a znalostem nebo
o jednostranný rozvoj dítěte, ale o celkový růst, včetně růstu psychického.
Výhodou je to, že skauting je životní styl, ne odpolední kroužek, na který
dítě zajde jednou na dvě hodiny týdně; prolíná se proto do všeho, čím dítě
žije. Dbáme však i na specifika, talenty i přání jednotlivých dětí.
Junák nebo skaut?
Skaut je celosvětové označení pro člena organizace nebo pro ni samou,
Junák je českým ekvivalentem. Je tedy téměř jedno, který pojem
používáte. Vyjadřuje to i náš staronový název: Junák – český skaut.
Struktura
Junák se dělí na střediska. Naše se nazývá: 76. skautské středisko 5.
květen Radotín, v upomínku událostí z 5. května 1945. Středisko má dále
oddíly, smečky, roje, kmeny a kluby. Oddíly se týkají skatů a skautek
(přibližně 11 až 15 let), roje světlušek (děvčata - přibližně 6 až 10 let),
kmeny roverů (praktikanti - přibližně 16 až 18 let), kluby oldskautů (party
bývalých činovníků) a smečky nás – vlčat. Děti ve smečce dělíme na
šestky (u nás žlutou, červenou a zelenou), aby se nám lépe pracovalo a
děti se semknuly při zdravé konkurenci. Novou kategorií jsou benjaminci
(předškoláci od 4 do 7 let). Ty u nás ve středisku ale zatím nevedeme.
Přechod
Kolem jedenáctého roku dítěte přechází vlče ke skautům, ale věk zde
není závazný. Zpravidla vlčata přecházejí ke skautům, když se u nich
začne pravidelně projevovat kritické myšlení. Skauti mají jiné vedoucí,
schůzky mají ve středu a jejich program je náročnější než program vlčat.

Akce
Kromě pravidelných schůzek podnikáme také výpravy, a to buď
oddílové (jen se smečkou) nebo střediskové. Dvakrát do roka se ve
všedních dnech účastníme dobročinných sbírek (Postavme školu v Africe,
Květinový den). Děti na ně dostanou od střediska oficiální omluvenky do
školy. Naše celoroční činnost vrcholí v létě na přibližně dvoutýdenním
táboře, který se většinou koná na začátku července. Skautské akce dětem
pořádně připravujeme a po dobu jejich trvání za ně zodpovídáme. Pokud
tedy vaše dítě nemůže dorazit (např. ze zdravotních důvodů), omluvte ho
telefonicky nebo e-mailem, a to alespoň den předem (půl hodiny před
schůzkou už vedoucí na telefony obvykle kvůli návalu nereagují). Uveďte
prosím i důvod nepřítomnosti. Aby se naše akce nekryly třeba
s rodinnými akcemi vlčat, dostanete vždy na začátku školního roku
seznam nadcházejících výprav, a to aspoň na půl roku dopředu.
tábor
Na táboře strávíme asi tolik hodin času, kolik jich strávíme během
celého roku na schůzkách a výpravách dohromady. Je tedy jasné, že pro
správný skautský vývoj je účast na táboře nezbytná. Skautské tábory se od
komerčních liší nižší mírou pohodlí a vyšší mírou rozvoje schopností a
znalostí. Na tábor je potřeba včas odevzdat přihlášku a zaplatit příspěvek.
Vše probíhá již na jaře. Před táborem se koná táborová schůzka pro
rodiče, kde se dozvíte veškeré podrobnosti. Účast nějakého zástupce
vlčete na té schůzce je nezbytná.
Výbava
Na střediskové výpravy je třeba mít nějaký velký batoh – krosnu,
spacák apod. Zprvu vám můžeme výstroj půjčovat, jen nám o to prosím
řekněte brzy. Pokud si nejste jistí, jaká výbava (zejména batoh) je pro
vaše dítě vhodná, poraďte se s námi. Špatné batohy jsou zejména pro děti
velmi nepohodlné. Děti potřebují mít také na výpravy dobré boty. Ideální
jsou boty kotníkové, nejlépe pohorky.
Na všechny výpravy mají mít děti nějaký doklad o věku s fotkou kvůli
slevám z cen. Za tímto účelem dáváme vlčatům členské průkazy, které

pro ten účel postačí. Pokud máte o členský průkaz zájem, dodejte
vedoucímu fotku v pasovém formátu (můžete i elektronicky).
Co mají mít vlčata s sebou na té které výpravě se dozvíte včas před
jejím konáním. Obecný seznam je dále.
Co to stojí?
Členský příspěvek na rok činí přibližně 650 Kč (platíme z něj např.
pojištění). Platí se na přelomu roku na účet střediska (0126549349/0800).
Na uhrazení členských příspěvků je jen krátká lhůta, proto je prosím
uhraďte ihned jak o nich dostanete informace (zpravidla v prosinci či na
začátku ledna). Výpravy smečky bývají většinou zdarma, protože jízdné
hradíme z dotací. Ceny střediskových vícedenních výletů se pohybují
kolem 400 Kč. Tábor pak stojí přibližně 3500 Kč.
Kroj
Každý Junák má mít svůj kroj. Ten se skládá z košile a různých
doplňků (šátek, šňůrka s píšťalkou a různé nášivky a cvočky). Není nutné
kupovat kroj hned, ale na některých našich akcích je už kroj vyžadován,
na tábor jej Junáci mít dokonce musí. Kroj i doplňky k němu seženete ve
specializované prodejně zvané Jun v Haškově ulici nedaleko stanice metra
Vltavská. Více o obchodu na www.junshop.cz. Tam vám také na požádání
řeknou, co vše vlče ke kroji potřebuje (žlutý šátek, žlutou šňůrku, nášivku
WOSM, nášivku CZECH REPUBLIC a turbánek). Co se má kam našít
vám upřesníme na schůzce.
Stránky
Naše internetové stránky slouží též ke komunikaci s vámi, rodiči vlčat.
V aktualitách vždy včas píšeme podrobnosti o nadcházející výpravě. Také
tam můžete najít fotky z našich akcí a odkaz na videa naší smečky. Na
stránky umisťujeme též výsledky bodování jednotlivců i šestek.
Bodování
Vlčata jsou z důvodu motivace bodována. Body dostávají za aktivitu
na akcích smečky, ale také např. za účast na nich, za to, že si tam přinesou
všechny potřebné věci, za zápis do kroniky a podobně. Seznam věcí, za
které dostávají vlčata body je na další straně.

Vlčí stopa
Vlčí stopa je informační časopis smečky. Je vydáván měsíčně a
většinou má jen asi dvě stránky. Jsou v něm výsledky bodování,
informace o blížících se výpravách i jiné užitečné články. Doporučujeme
ho ke čtení jak vlčatům, tak i vám, rodičům.
Kronika
Pro vzpomínání na dřívější činnost naší smečky si děti vedou kroniku.
V kronice, kterou si přinesou domů, je papír s návodem jak takový zápis
udělat. Dohlédněte prosím na vaše dítě, aby byl zápis vzhledný. Můžete
mu s tím i pomoci. Jde o něco, co nám zůstane navždy.
stezka vlčat
Stezka vlčat je malá brožurka, ve které jsou shrnuty úkoly, které má
každé vlče splnit, než přejde do skautů. Za splněné body stezky dostávají
vlčata též body do bodování. Stezky nekupujte, naše smečka má vlastní a
ty děti včas dostanou. Při ztrátě se za novou platí 50 Kč.
Slib vlčat
Jedním z vrcholných zážitků ve smečce je slib vlčat (a později slib
skautů) – dobrovolné přihlášení se k hodnotám skautingu. Uděluje se
zpravidla na táboře a jeho symbolem je slibový odznak, který se přišívá
nad levou kapsu kroje.
Mikiny a trička smečky
Naše smečka má své mikiny a trička. Obojí je kvalitní oblečení které se
dá samozřejmě používat i mimo akce smečky. Mikiny jsou zelené a jedna
stojí přibližně 400 Kč, trička jsou modrá a stojí po 100 Kč. Jejich
zakoupení není samozřejmě povinné. Objednáváme je jednou za rok.
Objednávkový list je na dalších stranách. Odevzdejte ho vedoucím
smečky na schůzce.
Toto jsou pouze základní věci, se kterými se budete potkávat. Budete-li
mít v budoucnu jakékoliv dotazy, pište na david.svehla13@gmail.com,
podívejte se na www.vlcata.skaut-radotin.cz nebo se prostě zeptejte
některého z vedoucích vlčat.

Bodování vlčat
Za co můžu získat body?
Včasný příchod na schůzku
Včasný příchod na výpravu
Omluva ze schůzky
Omluva z výpravy
Jsou-li přítomni všichni členové šestky
Věci na schůzku
Zápis do kroniky
Splněný bod stezky či vlčka
Získání vlčka
Složení nováčkovské zkoušky
Složení stříbrné stopy
Složení zlaté stopy
Příspěvek do VLČÍ STOPY
Dobrý skutek (musí být velký - dle posouzení
vedoucího)
Za vzorně vedený zápisník
Připravíš-li nějakou hru pro své kamarády na
schůzku a zorganizuješ ji

3. Uzlovačku (pevný a silný provaz dlouhý přibližně 1,5 m)
4. Šátek (používá se na hry, proto stačí jen nějaký starý, ne skautský)
5. KPZ (Krabička Poslední Záchrany)

Věci na jednodenní výpravu
3b
5b
3b
5b
1 b (pro každého člena)
0 – 5 b (viz níže)
0–5b
1b
5b
10 b
20 b
30 b
1–5b
2b
1 – 5 b (jednou za rok)
2b

Co si kam vzít
Věci na schůzku
Na schůzky si vždy bereme vhodné oblečení (takové, které je
dobré do lesa i na hřiště a nebude příliš vadit, když se trochu poškodí),
pití, případně i svačinu a také:
1. Tužku a papír (popř. sešit, určený k vytrhávání papírů)
2. Stezku (brožurka s úkoly pro vlčata, nováčci ji časem dostanou)







Věci na schůzku plus:
Batoh rozumné velikosti, aby se do něj dobře vešly všechny
potřebné věci
Lahev s pitím – stačí PET lahev, min. 1 l. V zimě jsou vhodné
termosky s teplým čajem
Jídlo: chleba, paštiky, sýry, ovoce, sušenky, perníky, čokoláda
apod., ale přiměřeně (žádné želatinové bonbony a podobně)
Pláštěnka
Vhodné oblečení do přírody dle počasí, víc tenkých vrstev je
lepších než jedna tlustá, tj. dva tenké svetry jsou praktičtější než
jeden silný vlněný - zatímco spodní vrstvy odvádí pot (bavlna),
vrchní vrstva by měla být odolná proti větru a vlhkosti (větrovka).

Věci na vícedenní výpravu
Na střediskové výpravy obvykle jezdíme do nějaké chaty daleko
od Prahy. Zde je seznam věcí, které si většinou bereme:
Opencard nebo jiný doklad o věku dítěte s fotkou či dva přestupní
lístky, boty vhodné na výlety, oblečení do přírody podle aktuálního
počasí, oblečení na spaní, spacák, karimatku (nebo alumatku nebo
nafukovací karimatku), polévkovou lžíci, hrnek, ešus či misku, oblečení
do chaty, ponožky (teplé a raději i dost náhradních – kdyby se promočily),
spodní prádlo, hygienické potřeby, ručník, pláštěnku, lehkou bundu,
bačkory do chaty, věci jako na schůzky (KPZ, šátek, psací potřeby,
uzlovačku, stezku), malý batůžek na krátké výlety, svačinu a pití na cestu
vlakem, kapesné dle uvážení (doporučuji max. 100 Kč – nemusí být
využito) a vše zabalte do jedné torny – sportovní tašky či kufry jsou
nepraktické, proto je dětem nedávejte. Na nádraží před odjezdem je pak
třeba odevzdat finance za výlet (cca 400 Kč) a kartičku zdravotní
pojišťovny.

Objednávkový list
Protože kroje jsou dnes spíše slavnostním oděvem, nabízíme vám také
mikiny a trička naší smečky. Objednávkový list odevzdejte na schůzce či
výpravě do 2. 10. 2014. Pak vše předáme k výrobě. Neposílejte prosím
objednávky e-mailem. S případnými dotazy kontaktujte Ivetku
(iveta.novako@gmail.com , 720495817).
Velikost (číslo): ………………

Termíny výprav
20. 9. 2014 - Výprava do Slibových skal
6. 10. 2014 - Dobročinná sbírka "Postavme školu v Africe"
17. - 19. 10. 2014 - Podzimní střediskový výlet

Jméno (přezdívka) vlčete: ………………………

15. 11. 2014 - Výprava do Vlčí rokle

Mikina*

5. - 7. 12. 2014 - Vánoční střediskový výlet
24. 1. 2015 – Zimní přechod Brd

Tričko*

Cena: cca 350 Kč**

Cena: cca 100 Kč**
*Zakroužkujte, objednáváte-li si.
**Cena je orientační, peníze se odevzdávají až 9. 10. 2014.

