Informace pro rodiče nováčka

skautského dívčího oddílu

Junák – svaz skautů a skautek ČR
středisko Milana Genserka, 28. roj světlušek

Co to je Junák a skauting?
Junák je výchovná organizace, která se společně s rodiči a školou snaží
kladně působit na dítě a vychovat z něj dobrého člověka.
Jako největší organizace mládeže v České republice nabízí zajímavou
náplň volného času pro mládež od 6 let. Přitažlivou formou hry se děti učí
čestnému jednání, samostatnosti, životu ve společnosti svých vrstevníků,
mnoha dovednostem, objevují společně se svými kamarády krásy přírody a
svého okolí.
Skauting nabízí pro dívky ucelený výchovný systém – od nejmladší
kategorie světlušek (dívky 6 – 11 let), přes skautky (11 – 15 let) až po
rangers (16-20 let) a vedoucí, které se podílejí na činnosti a vedení oddílu.
Náš oddíl světlušek, který působí převážně na brněnském sídlišti Lesná,
je rozdělen do několika družin. Družina je skupina šesti až osmi dívek,
které se scházejí jednou týdně v klubovně na dvouhodinových schůzkách.
Hrají zde hry, něco nového se naučí či poznají, ale hlavně jsou v prostředí,
kde se od starších dívek a vedoucích učí, co je správné, co a jak mají dělat.
Celý oddíl se schází na výpravách, které se konají většinou dvakrát
měsíčně. Vydáváme se někam za město do přírody, kterou se dívky učí
poznávat a chránit. Učí se také mnoha tábornickým dovednostem
důležitým pro ono dobrodružství, které děti u skautingu láká. Tato činnost
každoročně vrcholí letním táborem.
Celý život v oddíle je doprovázen plněním různých zkoušek a úkolů.
Jsou podány tak, že dívky většinou touží po jejich splnění, aby v roji něco
více znamenaly, měly více bodů nebo odznaků na kroji. Opět se něco
nenápadně učí – znalostem, jak si poradit s různými problémy, rozvíjí se
jejich speciální záliby - ať už jsou sportovní či umělecké, jdou za nějakým
cílem, který je pro ně dosažitelný.
Pokud se dívce v oddíle líbí, zúčastňuje se akcí, najde si v oddíle
kamarádky. Po několika letech již má za sebou několik táborů, udělala
velké pokroky ve všech soutěžích a zkouškách roje, možná již získala své
skautské jméno - přezdívku. Vše je pro ni hračkou. Je třeba nabídnout něco
více, něco náročnějšího, co uspokojí její potřeby. V nejlepším případě
odchází kolem jedenáctého, dvanáctého roku ke skautkám, což jsou starší
dívky, které mají trochu odlišný a náročnější program. Zde skautská
výchova pokračuje – ovšem trochu jinak – dívky jsou starší a nemusí již
mít vše ukryto pod lákavou pohádkou.
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Pro plné využití skautského výchovného systému je potřeba, aby se vaše
dcera účastnila pořádaných akcí (schůzky, výpravy), aby nevynechávala
bez závažného důvodu (ten je vhodné oznámit a omluvit). Pokud vidíte její
zájem, podporujte ji, ptejte se jí, co dělala, jak postupuje při plnění úkolů.
Je to ze začátku něco nového – potřebuje vaší pomoc.

Jaká je činnost roje
Schůzky
Každá družinka má jednou týdně v určený den v době většinou od 17 do
19 hodin schůzku ve své klubovně ve Skautském srubu na zahradě u školy
Milénova (Milénova 16, mezi ZŠ Milénova, Centrem volného času a
Lanovým centrem). Schůzka, která je vedena zkušenou vedoucí, je plná
her, pohybu a učení se novým věcem. Je potřeba nosit vybavení na
schůzku (viz str.4).

Výpravy
Konají se nejčastěji v sobotu jednou za 14 dní. Dívky se vydávají někam
za město, kde je kromě nedlouhého pěšího výletu čekají dobrodružné hry,
poznávání přírody aj. Informace o srazu, návratu apod. se dozvíte skrz
informační letáčky, které budete, nejčastěji od hlavní vůdkyně Kecky,
dostávat po mailové zprávě. Letáček bude viset na srubu, takže děvčata
dostanou všechny důležité informace také na schůzkách. Sraz a návrat je
většinou na konečné autobusů (Haškova) nebo tramvají. S sebou je třeba
nosit vybavení na jednodenní výpravu (viz str. 4). Všechny termíny výprav
na celý rok jsou zapsány v ročním kalendáři, který se rozdává na začátku
školního / skautského roku na zahajovací schůzce.

Vícedenní akce
Konají se v době školních prázdnin. Jsou to Podzimky (podzimní
prázdniny na konci října – 4 až 5 dní, dle potřeby letos upřesíme),
Pololetky (pololetní prázdniny na konci ledna – 3 až 4 dny), Velikonoce (5
dní), trojdeňák v květnu či červnu a třítýdenní tábor na začátku července.
Ubytování je zajištěno v nějaké ubytovně, místnosti, tělocvičně apod. a na
táboře pod stanem.
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Co čeká vaši dceru v našem roji
Jestliže se vaše dcera rozhodne stát se členkou našeho roje, obdrží Stezku
světlušek (sešitek, ve kterém se plní jednotlivé úkoly, do kterého se
zapisují úspěchy v jednotlivých činnostech) a může si koupit kroj a
nášivky na něj (více informací u Kecky).
Během několika měsíců si pořídí veškeré potřebné vybavení pro skautský
život (spacák, karimatka, ešus,..) a po splnění Nováčka si splní svůj
světluškovský slib (většinou až na táboře).
V dalších letech si může plnit různé odborky a pomalu postupovat ve své
skautské „kariéře“ směrem vzhůru. Kolem jedenáctého roku si pak splní
skautský slib a přestoupí ke skautkám.

Co bude Vaše dcera potřebovat
Vybavení na každou schůzku:


skautský zápisník (vázaný blok formátu A5 na psaní různých
informací, úkolů apod. – součást základního vybavení),



sešit (malý blok, ze kterého je možné vytrhnout papír na hru, vzkaz
apod.),



propiska nebo něco jiného na psaní, co se hned nezlomí či nevypíše,



uzlovačka (2m dlouhé speciální lanko o průměru asi 5 mm),



krabička poslední záchrany KPZ – krabička plná různých
drobností – pořídí si časem podle pokynů a návodu,



stezka světlušek – (tu dostane u své vedoucí)

Vybavení na jednodenní výpravu:


skautský kroj – viz dále



krojové kalhoty (krátké či dlouhé dle počasí)



pevná obuv (kožené kotníčkové)



batoh na záda (ne chlebník)



jídlo (doporučujeme jídlo syté – ne příliš sladkostí a oplatků)
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pití (ne fruka)



osobní vybavení OSV (blok, sešit, tužka, uzlovačka, KPZ, stezka,
jízdenky nebo průkazka MHD)

 pláštěnka


vybavení dle pokynů (peníze na vlak…).

Vše je zabaleno v batohu na záda (se dvěma popruhy), nic se nenosí v ruce.

Vybavení na vícedenní výpravu:
jako na jednodenní výpravu a navíc:


spací pytel



karimatka (podložka na spaní),



oblečení dle počasí (v zimě teplé a na převlečení, nezapomenout na
zvláštní spací oblečení),



přezůvky,



toaletní potřeby (kartáček, pasta, ručník, mýdlo...)



jídlo dle pokynů (většinou na první den),



další vybavení dle pokynů (např. ešus, lžíce…).

Věci na vícedenní výpravu balíme do velkého batohu na záda (ne do velké
tašky a nic do ruky), bereme jen nejnutnější vybavení – s batohem se vždy
jde kus cesty pěšky, takže každá věc navíc dítě tíží a unavuje.

Skautský kroj
Světlušky a také všichni ostatní skauti nosí skautský kroj. Tvoří jej
košile hnědošedé barvy, u světlušek žlutý šátek (dostanou při složení slibu)
a krátké či dlouhé krojové kalhoty (přírodní barvy – nejlépe hnědá nebo
zelená). Dalším základním vybavením kroje pro nováčka je:


domovenka s nápisem BRNO (našívá se na levý rukáv asi 2 cm od
horního okraje),



číslo oddílu 28 (našívá se na levý rukáv asi 2 cm pod domovenkou),
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Možná se vám bude zdát jednorázové pořízení kroje finančně náročnější,
ale je to věc, která je potřebná pro život roje a navíc určitě udělá dívce
radost.

Kdo oddíl vede a pracuje s dětmi
V čele oddílu stojí vůdkyně roje – dospělá skautská činovnice, která má
splněnou vůdcovskou zkoušku, má zdravotnický kurz a je k vedení
pověřena střediskem. Na přípravě programu se podílí jeho zástupce a další
pomocníci – starší skautky většinou ve věku 16 až 22 let, které mají
složeny různé zkoušky zajišťující jejich kvalifikaci při práci s dětmi
(čekatelská zkouška, zdravotnický kurz).

Co budete
prodejně

možná

kupovat

ve

skautské

Pokusíme se vám tímto odstavcem výběr usnadnit trochou zkušenosti
toho, co prodávají a co bude vaše dcera potřebovat.
Kromě skautské prodejny je možno nakupovat v jiných prodejnách s
turistickým vybavením (někdy mají i lepší výběr než ve skautské prodejně,
např. při výběru malého batohu)


Krojová košile – nejlépe objednat při hromadné objednávce
střediska. Kamenná prodejna v krojovými košilemi v Brně není. Více
informací u Kecky.



Spacák – prodávají se různé typy, prodavač vám dobře poradí.
Spacák nemusí být do extrémních mrazů. Velikost kupujte jako na
dospělého. Cena cca od 900 Kč.



Karimatka – podložka na spaní při vícedenních výpravách. Cena
cca 150 Kč.



Malý batoh (na jednodenní výpravy) – Batoh musí mít nastavitelné
popruhy, malá kapsa na drobnosti, pevná záda. Kupujte s dítětem, ať
si jej zkusí. Cena 300 – 1200 Kč.
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Velký batoh (na vícedenní výpravy) – musí být přiměřeně velký na
dítě. Výhodou jsou stahovací pásky na bocích, kterými lze batoh
upravit do rozumného tvaru při různém obsahu. Opět kupujte s
dítětem, ať si jej zkusí.



Nůž – musí být zavírací s pojistkou proti náhodnému zavření – ne
lovecká dýka. Problémem u nožů s pojistkou je, že je dítě obtížně
zavírá – pojistka je na ně příliš silná. Dobrý nůž je francouzský
Opinel (nebo nože podobného typu) – má dřevěnou rukojeť a otáčecí
pojistku. – ovšem musí mít pochromovanou čepel (červený nápis
Opinel). Mnoho příslušenství na různých typech nožů je většinou
zbytečné.



Ešus – trojdílná jídelní miska

Kolik stojí členství v oddíle
Peníze, které bude potřeba zaplatit, jsou:


peníze na výpravy – většinou u jednodenní výpravy asi 25 Kč na
vlak, vstupné, teplý čaj apod. (neplatí se vždy), u vícedenní akce
(platí se ubytování, doprava a strava) na 5 dní max. 800 - 900 Kč a u
třítýdenního tábora asi 3000 Kč.



peníze na nákup vybavení – záleží na tom, co již máte (spacák,
karimatka, ešus…) a co musíte teprve kupovat



registrační příspěvek – platí se na začátku školního roku. Tyto
peníze se využijí na organizaci celého skautského hnutí (část
odvádíme vyšším organizačním složkám Junáka) nebo na činnost
roje (vybavení kluboven apod.). Příspěvek je přibližně 850 Kč na
rok.
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Kam se může obrátit dítě se zájmem o
skauting
Na Lesné působí naše skautské středisko (středisko Milana Genserka).
Sdružuje smečku vlčat (chlapci 6 – 11 let), oddíl skautů (chlapci 11 – 15
let), oddíl světlušek (dívky 6 – 11 let) a oddíl skautek (dívky 16 – 15 let).
Tyto oddíly spolupracují, potkávají se na společných akcích, některé mají
společné klubovny. Znáte-li někoho, ať už je to vaše či sousedovo dítě,
které má zájem o skautský oddíl, může se obrátit na vůdce jednotlivých
oddílů (kontakty viz dále).
Pokud chcete získat kontakt na skautské oddíly v jiných částech Brna,
můžete se informovat na Brněnské radě Junáka (Česká 11, tel.: 542 214
691, e-mail: brj@volny.cz, www.skaut.cz/brno).
Další informace o Junáku je možné získat na oficiálních internetových
stránkách www.skaut.cz.

Co dělat pro to, aby se vaše dcera stala členkou
oddílu
 pročíst tyto informace,
 podle domluvy se setkat a seznámit se s vůdkyní oddílu a rádkyní
schůzky, vyjasnit případné dotazy a nejasnosti,
 vyplnit přihlášku, údaje o členovi a zdravotní dotazník
 zaplatit registrační příspěvek.
 zajistit vybavení na schůzky a výpravy
 prohlédnout si klubovnu.
 podporovat vaši dceru v zájmu o činnost (účast na schůzkách,
výpravách)
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Kontakty na vedoucí
Vůdkyně roje světlušek:
Denisa Sedláčková – Kecka, Tábor 55, 612 00 Brno, tel.: 731211190,
email: kecka123@centrum.cz
Zástupkyně vůdkyně roje světlušek:
Klára Trávníčková, Jurkovičova 19, 638 00 Brno, tel.: 773225221,
email: klara.arya@gmail
Vedoucí a rádkyně:
Jiskra – Tereza Kadláčková
Pečárka – Barbora Kašparová

tel. 732792549
tel. 604665794

Yusa – Eliška Kleiberová

tel: 774054696

Dami – Eliška Orlová

tel. 734640297

Skřítek – Marie Hynštová

tel. 739179993

Saxána – Sára Zemková

tel. 605703731

Glee – Veronika Kolářová

tel. 730123763

Ronja – Pavlína Borská

tel: 774740298

Vůdkyně oddílu skautek a skautů:
Kristýna Dlapalová – Anika, Loosova 9, 638 00 Brno, tel: 605 382 778 ,
email: dlapalova.kikca@seznam.cz
Vůdkyně smečky smečky vlčat:
Daniel Jón – Tulák, Halasovo nám. 4, 638 00 Brno, tel: 608 750 458, email:
zedhon@centrum.cz
Vedoucí střediska:
Ondřej Matějka – Peti, peti222@seznam.cz, 608584254/601335966
Internetová prezentace střediska:
http://www.genserek.cz
Informace pro rodiče nováčka
vydal 28. roj světlušek
Junák - středisko Milana Genserka Junáka Brno
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