Informace pro nováčky
Kdo jsme
Jsme skautský oddíl působící v Brně Bystrci. Jako 35. oddíl vlčat a skautů spadáme pod 24. středisko Vrbovec
Brno. Vůdcem střediska je David Odehnal. Středisková klubovna se nachází na adrese Vrbovecká 2. Kromě
našeho oddílu patří do našeho střediska také oddíly Poštolky, Šídla, Termiti a Kormoráni.
Náš oddíl tvoří tři věkové kategorie. Do těch nejmladších „vlčat“ právě přicházíš. Jakmile vyrosteš a bude ti 11
let, můžeš přejít do „skautů“. Kluci nad 16let jsou „roveři“, ti pomáhají vedoucím s některými hrami a akcemi.

Co tě u nás čeká
Každý týden ve středu v 16:30 se scházíme na schůzkách (trvají 2 hodiny). Přibližně jednou až dvakrát za měsíc
vyrážíme na výlet do přírody nebo na nějakou sportovní či jinou skautskou akci. Dvakrát do roka máme vícedenní
výpravu a jednou ročně (o letních prázdninách) nás čeká dvoutýdenní tábor. Právě zde vrcholí naše celoroční
hra neboli etapovka, kterou budeme v průběhu roku hrát. V průběhu roku budeš plnit také stezku vlčat, kterou
dostaneš na některé z příštích schůzek.

Co s sebou na schůzky
Na schůzky si ber spíše sportovní oblečení. Pokud bude hezky, budeme bývat venku. Doporučujeme si vzít také
přezůvky, pití a malou svačinu. Dále si nezapomeň přibalit těchto 5 bodovaných věcí:
Deník – postačí obyčejný sešit
Tužku nebo propisku
Uzlovačku – 1-2 m dlouhý provaz (4-5 mm silný) se kterým půjdou dobře vázat uzly
Stezku – tu dostaneš od vedoucích na některé z příštích schůzek
Krabičku Poslední Záchrany - malá plechová nebo plastová krabičku s těmito věcmi: sirky a škrtátko, poštovní
známka, obvaz (kousek), gumička (obyčejná malá), tužka a guma, náplast, pár korun, kousek březové kůry,
hřebíky, nit, jehla, zavírací špendlíky, obyčejné špendlíky, připínáčky, malá svíčka, knoflíky, kousek stočeného
drátu, kousek papíru, křída (zabalená v papíru aby ti nezašpinila celou kpz), kousek provázku.

Finance
Každoročně je třeba zaplatit členský příspěvek – registraci, který se pohybuje kolem 1200 Kč. Informace o tom
kdy a jak platit dáme vědět začátkem října.

Kontakty na vedoucí
Hlavní vedoucí oddílu:
Jan Bareš
777 567 742, panteri@skaut.cz

Další vedoucí vlčat:
Jirka Bareš

Tadeáš Kamínek

Hlavní vedoucí vlčat:
Jan – Pavel Cajzl
739 691 271,
honza.cajzl@seznam.cz

Více informací
Podrobnější informace o tom, jak to u nás chodí, co budeš do budoucna potřebovat, najdeš na webu:
http://www.panteri.skauting.cz. Zde najdeš také kalendář akcí a fotogalerii. Kromě toho občas posíláme
rodičům emailem časopisy s aktuálními informacemi nejen o oddíle.

Informace o oddíle
Omlouvání nepřítomnosti
V průběhu školního roku nás čeká spousta akcí. Ať už jsou to schůzky nebo výlety. Je jasné, že není
možné přijít na všechny. Návštěvu schůzky může zkomplikovat nebo znemožnit nemoc, školní výlet,
nebo rodinná oslava. Pravidlem u nás je, že pokud se někdo nemůže na schůzku nebo jinou akci
dostavit, omluví se. Stačí napsat SMS nebo email vedoucímu. Kromě toho, že nám to usnadní plánování
schůzky, kluci získají jeden bod do celoročního bodování.
Neúčast na schůzkách prosím omlouvejte:
• Vlčata – hlavnímu vedoucímu vlčat J-Pímu
• Skauti – hlavnímu vedoucímu skautů Radkovi nebo svému rádci družiny (z druž. schůzek)
Neúčast na akcích prosím omlouvejte: vedoucímu akce – je uveden vždy na pozvánce a na webu

Bodování
Bodování funguje u nás v oddíle již řadu let stejně. Za účast na našich akcích získávají kluci po celý rok
body do celoročního bodování. Za účast na schůzce lze získat max. 5 bodů. Hodnotíme, zda si kluci
donesli všechny věci, které mají (deník, tužka, KPZ, uzlovačka a stezka). Za jednodenní akce udělujeme
zpravidla 10 až 15bodů, vícedenní akce jsou ohodnoceny od 20 do 30 bodů. Hodnotíme i ty, kteří si plní
vlčáckou stezku. Za každý splněný bod ve stezce kluci mohou získat 2 body do celoročního bodování.
Na závěr roku oceníme tři nejlepší v bodování a navíc si každý z tábora za získané body odnese
nějakou hodnotnou cenu.
Přehled bodování můžete sledovat na webu: http://panteri.skauting.cz/admin/stats.php.
Může se stát, že uděláme chybu, proto se nebojte ozvat, pokud nějaké body nebudou sedět.

Oddílová pravidla
Pro účast na táboře je zapotřebí:
•
•

nasbírat do 30. 4. 2019 alespoň 200b a mít max. 5 neomluvených neúčastí.
nováčci, kteří pojedou na tábor poprvé, musí mít slovní souhlas hl. vedoucího vlčat

Pro členství v následujícím školním roce je zapotřebí:
•

nasbírat do konce školního roku alespoň 200b

V posledních letech máme naplněnou kapacitu oddílu. Zájem chodit k nám do oddílu má řada dalších
kluků. Stále nám v pořadníku čeká řada potenciálních nováčků. Našim cílem je připravovat akce pro ty,
kteří o ně mají zájem. Chceme kluky vychovávat a učit novým dovednostem, proto ke skautu
neodmyslitelně patří také výlety, víkendové akce a tábory. Plán akcí na toto pololetí bude k dispozici
v blízké době na našich webových stránkách, rozdáme jej také na některé z příštích schůzek, abyste si
mohli termíny akcí zapsat a počítat s nimi. Za celý rok bude možné získat asi kolem 450 bodů, věříme
proto, že se splněním nových pravidel nebude problém.

