
SMEČKA VOLÁ
ANEB KDO CHCE S VLKY BÝTI, MUSÍ S NIMI VÝTI

Vážení rodiče,

jako voda nám uplynul podzim  a na na-
šich kalendářích je zase vyšší číslo. Věří-
me, že jste i vy a vaše ratolesti načerpa-
li síly během Vánočních svátků a přejeme 
vám, aby se váš rok 2012 nesl ve znamení  
spokojenosti, rodinné pohody a radosti. 

Nový rok vždy přináší něco nového a rádi  
bychom, aby by se to nové projevilo i u 
nás v oddíle. Z tohoto důvodu je druhá 
strana Věstníku věnována novinkám, 
které , jak doufáme, zlepší atmosféru v 
oddíle a zkvalitní program na schůzkách 
i akcích. Už nyní můžeme slíbit, že tyto 
změny nebudou v letošním roce jediné.

Děkujeme vám za vaši přízeň a důvěru 
s níž nám vaše syny svěřujete a doufáme, 
že i v nadcházejícím roce bude naše spo-
lupráce vycházek ku spokojenosti vás, 
nás, ale předně všech vlčat  23. smečky 
vlčat.

Vedení smečky vlčat

PŘEHLED AKCÍ DO LETNÍCH PRÁZDNIN

Pro váš přehled, jsme vám připravili orientační seznam 
akcí, které nás čekají do konce školního roku, včetně je-
jich garantů (ti kteří akci připravují).

7.1. Praha plná strašidel - vede Vejva
10.-11.2. Oddílová schůzka a výprava na Boreč - vede Ušák
20.-24.2. Jarní prázdniny – letos nelyžařské – vede stře-
                   disková rada příměstským způsobem
9.-10.3  Oddílová schůzka, družinové výpravy – vede Jarda
6.-9.4. Velikonoce se světluškami - vedení smečky a Střelky
21.4. Dopravní hřiště - vede Verča a Jarek
1.5. Safari a grilování s rodiči - vede středisková rada
4.-6.5. ZVaS (závod vlčat a světlušek - okresní kolo)
               - vede okresní rada Junáka
červen Krajské kolo  ZVaS pro postupující hlídky - vede
                krajská rada Junáka
červen závěrečná výprava dle termínu KK ZVaS - vede 
                Vejva
30.6.-14.7. vlčácký tábor na Labské Stráni - vede Vejva

PRAHOU PLNOU STRAŠIDEL

Strašidla  jsou  první akcí která nás v následujícím roce 
čekají. A co bychom od nich měli očekávat my? Praha pl-
nás trašidel je závod. Orientační závod, i když ne v pra-
vém slova smyslu. V každém případě ale závod po sta-
ré Praze, v uličkách Starého Města a Malé Strany, kde zá-
vodníci hledají pražská strašidla za doprovodu našich 
vedoucích. Jako každoročně se zůčastníme závodu pro 
veřejnost, protože věříme, že pro naše vlčata je to větší 
zážitek. Protože závodu veřejnosti se mohou zúčastnit i 
neskauti a dospělý z řad veřejnosti, uvítáme i všechny z 
řad rodičů, kteří by se k nám chtěli připojit.
Abychom měli přehled o tom kdo nám pojede a kdo ne, 
prosím vás o vyplnění tabulky v následujícím odkazu.

http://www.doodle.com/hn936zduwminfi47

Vzhledem k našim omezeným kapacitám  hlídek nebu-
deme moci vzít nikoho, kdo nebude předem přihlášen. 
Sraz bude v sobotu 7.1. 2012 ve 12.30 na vlakovém ná-
draží, návrat tamtéž ve 21.06 tamtéž. S sebou by každý 
měl mít, teplé oblečení, zápisník, tužku, svačinu a pití na 
celý den a 200,- na dopravu a startovné. 

 Více informací o celé hře najdete na www.strasidla.net.
Případné další informace podá Vejva na tel. 723 821 414 
nebo na e-mailu pavel.holzknecht@gmail.com.

REGISTRACE 2012

Tak jako každý rok končí s koncem kalen-
dářního roku končí členství i vašemu sy-
novi v Junáku.  Abychom ho mohli i na-
dále vést jako člena a získávat díky tomu 
příspěvky na pořádání akcí od města Tep-
lice, prosíme vás o úhradu registračního 
poplatku. Středisková rada ho stanovila 
na 700Kč, resp. 550,- Kč pro sourozence (i 
když jsou členy různých oddílů). Tyto pe-
níze budou použity na zlepšení prostře-
dí v klubovnách, poplatky za energie a na 
materiál potřebný k programu schůzek a 
akcí. Registraci uhraďte, prosím na stře-
diskový účet č. 2000036045/2010 nejpoz-
ději do poloviny ledna 2012. Jako  varia-
bilní symbol uveďte datum narození Va-
šeho dítěte, jeho jméno uveďte do po-
známky pro příjemce. Pokud jste zaplati-
li již v průběhu podzimu (zejmína nováč-
ci) je vaše registrace platná i pro rok 2012.
Pokud by jste chtěli potvrdit přijetí platby, 
neváhejte se ozvat u svého rádce, potvr-
dí vám kdo již zaplaceno má. Děkujeme.
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ODDÍLOVÁ PRAVIDLA

Oddíl se nám během podzimu nebývale rozrostl. 
Máme z toho všichni radost, protože náš oddíl nikdy 
v minulosti neměl přes 40 členů a 4 fungující dru-
žinky. Přináší to však i některé negativní projevy. Ně-
kteří jedinci mají pocit, že to, že je na schůzkách více 
dětí je důvod pro to, aby více zlobili. Se všemi rádci 
jsme tedy vytvořili jakýsi kodex vlčete, tedy pravidla, 
na která budeme dbát, aby byla během schůzek do-
držována.
O jaká pravidla se tedy jedná?
- Neohrožuje zdraví své ani ostatních
- Chová se podle vlčáckého slibu a zákona
- Nelže a chová se k ostatním jako kamarád
- Neruší program svým chováním
- Neničí cizí věci a půjčuje si je pouze se svolením 
   toho, komu patří

Rozhodli jsme se, že v případě závažného použití 
udělíme „porušiteli“ žlutou kartu jako varování a 
další oddílová akce mu bude zapovězena. Pokud ně-
komu budeme nuceni udělit třetí žlutou kartu bě-
hem půl roku, bude muset naše řady opustit. V pří-
padě akcí, které budou kapacitně omezeny budou 
mít přednost Ti s nížším počtem žlutých karet.
Neradi bychom, aby toto naše rozhodnutí vytvoři-
lo dojem plánované redukce členů oddílu. Naopak, 
rádi bychom takto docíli lepšímu fungování oddílu 
a zamezili narušování programu nežádoucím cho-
váním některých jedinců, kteří nejen že pak kazí 
práci rádcům (kteří tuto práci vykonávají zcela bez-
platně ve svém volném čase), ale hlavně tak kazí pro-
žitek z akcí všem ostatním členům oddílu.

ODDÍLOVÉ BODOVÁNÍ

Součástí nového roku je i oddílová soutěž Staň 
se Baghýrou (Baghýra je jednou z postav Kni-
hy Džunglí a přítelem Mauglího, průvodce vl-
čat). Jde v podstatě o bodování, které slouží k 
porovnání se s ostatními dětmi v oddíle a nám 
poslouží jako prostředek pro zjištění účasti na 
našich akcích, které jsou nejoblíbenější atd. 
abychom programy a akce mohli dělat kvalit-
něji a pro děti přitažlivěji.
Za co se získávají body?
max. 5b. - účast na schůzce
max. 10b. - za každých načatých 24h na vlčác-
                       ké akci
max.5.b. - za věci, které se nosí na schůzky
                   (šátek- kdo má, věci na psaní, zápis-
                    ník, přezůvky, stezka)

Každé dva měsíce vyhlásíme nejlepšího sběra-
tele bodů na oddílové akci a každý půlrok nej-
lepší tři, kteří od nás dostanou dárek. Aby bo-
dování bylo motivační pro všechny, každý půl-
rok (v lednu a před táborem) se bodová konta 
budou mazat.
Abychom dali šanci opravdu všem, dostane 
maximální počet bodů i ten, kdo na akci nedo-
razí, ale omluví se dostatečně předem. Maxi-
mální počet bodů získá ten, kdo se alespoň 24h 
před akcí nebo schůzkou omluví svému rádci. 
Ten kdo tak učiní 1hodinu předem získá půlku.  
Samozřejmě bereme v potaz náhlá onemocně-
ní nebo jiné komplikace.

NOVÉ SLOŽENÍ ODDÍLOVÉ RADY

Po podzimní smutné události, kdy nás navždy 
opustila vůdkyně oddílu Iva, bylo nutno jme-
novat nové vedení oddílu, které by oddíl za-
stupovalo na radách střediska a staralo se o 
jeho chod a veškerý komfort.
Novým vedením smečky vlčat tak byli středis-
kovou radou jmenováni a pověřeni:

Pavel Holzknecht - Vejva - vůdce oddílu
Veronika Holzknechtová - zástupkyně vůdce 
Jan Váňa - Ušák - oddílový rádce
Jaroslav Kraus - oddílový podrádce

Složení vedení u jednotlivých družin zůstává i na-
dále stejné, včetně času schůzek:
Jestřábi (úterý) - Verča (606 161 920) a Jarek
Svišti (středa) - Ušák (725 734 960) a Jony
Bobříci (čtvrtek) - Vejva (723 821 414)
Káňata (pátek) - Jarda (606 166 072) a Ríša
Všichni pevně věříme, že i v novém složení se nám 
práce bude dařit stejně jako v předchozích letech a 
stejně jako naši předchůdci a nezklameme očeká-
vání v nás vložená střediskovou radou, ale i dětmi 
samotnými.


