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Vážení rodiče,

předně přejeme všem rodičům a členům od-
dílu krásné prožití roku 2014 a pevný krok 
na stezkách osobních nebo skautských. 
Co nás v roce 2014 čeká? Předně je sudý 
rok v oddílech vlčat něčím speciálním, 
protože má kromě tábora i druhý vrchol 
v podobě Závodu vlčat a světlušek, které-
mu se podrobněji věnujeme níže.  Rádi 
bychom se více otevřeli i  vám rodičům 
a pozvali vás na několik akcí, kterých se 
můžete se svými syny zůčastnit. První 
vlaštovkou bude společný výlet na běž-
kách a rok zakončíme společným víken-
dem na vodě.
Pevně věříme, že v novém roce zažijeme 
spoustu společných dobrodružství a bu-
deme se s vámi co nejčastěji potkávat na 
našich akcích.
 

Vedení smečky vlčat

PŘEHLED AKCÍ DO KONCE SKAUTSKÉHO ROKU 2013/14

Pro váš přehled, jsme připravili seznam oddílových akcí, 
které nás čekají do konce školního roku. 

10.-12.1.  Praha plná strašidel
7.-9.2.   oddílová schůzka a výprava na hory
22.2.  Narozeniny střediska - setkání současných   
  i bývalých členů a přátel střediska 
  (středisková akce)
23.2.   běžkařský výlet na Komárku (s rodiči)
22.-23.3. oddílová schůzka a výprava
16.-21.4.  Velikonoce se světluškami
19.4.  základní kolo Závodu vlčat a světlušek (v rámci  
  Velikonoc, s možností účasti pouze na závodě) 
květen Závod Zadní Země pro rodinné klany
  (středisková akce s rodiči) - termín upřesníme
16.-18.5.  oddílová výprava s přespáním venku (dle  
  počasí, případně indoor varianta)
20.-22.6.  závěrečná výprava Úštěk
27.-29.6. vodácký výlet (s rodiči)
5.-19.7.  střediskový tábor Mohelnice

Termíny červnových akcí se mohou měnit dle termínu 
krajského kola Závodu vlčat a světlušek, které pořádá 
skautský okres Chomutov.

PRAHA PLNÁ STRAŠIDEL A TECHNICKÉ MUSEUM

Strašidla jsou první akcí, která nás v následujícím roce čeká. Pra-
ha plná s trašidel je orientační závod po staré Praze, v uličkách 
Starého Města a Malé Strany, kde závodníci hledají pražská 
strašidla za doprovodu našich vedoucích.  Jako každoročně se 
zůčastníme závodu pro veřejnost, protože věříme, že pro naše 
vlčata je to větší zážitek.
Abychom měli přehled o tom kdo nám pojede a kdo ne, prosí-
me vás o vyplnění tabulky v následujícím odkazu.

https://docs.google.com/forms/d/1OIKP_wO_QycYm0syPZ-
ThfMle12nt6ruCvnkILbu-l10/viewform

Vzhledem k našim omezeným kapacitám hlídek nebudeme 
moci vzít nikoho, kdo nebude předem přihlášen. 
Sraz bude v pátek 10.1. 2014 v 18.00 v klubovně a skončíme v 
neděli v 10.00 tamtéž. S sebou by každý měl mít věci na pře-
spání, teplé oblečení, zápisník, tužku, večeři na pátek a svačinu 
na sobotu,  lahev na pití a 350,- na dopravu, startovné, sobot-
ní večeři a snídani v neděli a vstupné do Národního technické-
ho musea.
 Více informací o celé hře najdete na www.strasidla.net.

ZÁVOD VLČAT A SVĚTLUŠEK

Postupně se konají 3 kola (základní, krajské a 
celostátní), přičemž z každého má hlídka slo-
žená z reálné družiny možnost postoupit na 
základě výsledku do kola následujícího.  

O čem celý závod je?
Hlavním cílem je setkání s ostatními vlča-
ty a světluškami v rámci větších organizač-
ních celků (okres, kraj, ČR) s možností vy-
zkoušet si, jak je družina schopna poradit si 
v situacích potřebných pro život v dnešním 
světě prostřednictvím disciplín zasazených 
do symbolického rámce, aby byl závod spíše 
hrou než závodem. 
Na modelových situacích si družina vyzkou-
ší základy zdravovědy, jak se chovat v krizo-
vých situacích, vyhledat všechny potřebné 
informace, rozdělit si práci v týmu, komu-
nikovat s druhými nebo uvařit si svačinu a 
ukázat jak je manuálně zdatná. 
Závod není závodem vedoucích, kdo má lep-
ší družinu, ale naší snahou bude, aby si ho 
všichni užili naplno.
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ODDÍLOVÁ PRAVIDLA

Spousta členů v oddíle nám během podzimu při-
nesla i starosti s chováním na akcích. Proto jsme se 
opět rozhodli aktualizovat oddílová pravidla, která 
bychom rádi, aby všichni členové oddílu dodržovali.
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
V případě závažného porušení udělíme „porušite-
li“ žlutou kartu jako varování a další oddílová akce 
mu bude zapovězena. Pokud někomu budeme nu-
ceni udělit třetí žlutou kartu během školního roku, 
bude muset naše řady opustit. V případě akcí, které 
budou kapacitně omezeny budou mít přednost Ti s 
nížším počtem žlutých karet.
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 
prožitek z akcí všem ostatním členům oddílu.

ODDÍLOVÉ BODOVÁNÍ

Mnozí z vás si jistě všimli bodovacího žebříčku  
na pravé straně nástěnky.  TOP 10 VLČÁKŮ  je v 
podstatě bodováním, které slouží k porovnání 
se s ostatními dětmi v oddíle a nám slouží jako 
prostředek pro zjištění účasti na našich akcích, 
které jsou nejoblíbenější atd. abychom progra-
my a akce mohli dělat kvalitněji a pro děti při-
tažlivěji.
Za co se získávají body?
max. 5b.  účast na schůzce
max. 10b.   za jednodenní akci nad rámec 
  schůzek
max. 15b.   za víkendovou akci
max. 20b.   za vícedenní akci
max. 5b. za věci, které se nosí na schůzky
                    (šátek- kdo má, věci na psaní, zá
  pisník, přezůvky, stezka)
Na závěrečné výpravě vyhlásíme nejlepší sběra-
tele bodů, kteří od nás dostanou dárek. V bodo-
vání uvádíme vždy pouze první desítku v žeb-
říčku, kterou aktualizujeme každý týden. Mys-
líme, že pro ty, kteří v ní nejsou je motivačnější 
snaha dohnat ostatní, než kdybychom uváděli 
celý žebříček a někteří se viděli na jeho chvostu.
Abychom dali šanci opravdu všem, dostane ma-
ximální počet bodů i ten, kdo na akci nedora-
zí, ale omluví se dostatečně předem. Maximální 
počet bodů získá ten, kdo se alespoň 24h před 
akcí nebo schůzkou omluví svému rádci. Ten 
kdo tak učiní 1hodinu předem získá půlku.  Sa-
mozřejmě bereme v potaz náhlá onemocnění 
nebo jiné komplikace.

TÁBOR 2014

Mnozí se již vyptávají na termín a umístění tábora. 
Po samostatných táborech vlčat jsme letos přistou-
pili na návrh střediskového tábora ve stejné podobě 
jakou někteří pamatují na táboře v Machově. Všech-
ny oddíly budou tábořit na louce u Mohelnice v 
Krušných horách, kde bude společné zázemí, ale od-
díl bude mít většinu času samostatný program pod 
vedením rádců jednotlivých družin.
Zatímco starší oddíly budou mít tábor prodloužený 
o týden, vlčatům zůstane tradiční délka 14ti dní. Od-
jíždět budeme 5. července a vrátíme se v sobotu 19. 
července.
Rádi bychom, aby se účastníci tábora z řad našeho 
oddílu zúčastnili během jara některé z vícedenních 
akcí. Zároveň věříme, že všichni nováčci budou mít 
již splněn nováčkovský stupeň stezky. 
Předběžné přihlašování a upřesňující informace bu-
dou k dispozici během jara. 

ODDÍLOVÉ FOTOGRAFIE

Jelikož je leden časem novoročních předsevzetí i 
my jsme si jedno dali. Dlouhodobě máme rezer-
vy se zveřejňováním fotografií z našich akcí. Zří-
dili jsme proto oddílový účet, kam budeme fo-
tografie nahrávat. Prozatím zde najdete foto-
grafie z tábora a střípky z dalších akcí. V průbě-
hu ledna bychom rádi doplnili i ostatní akce le-
tošního roku. Fotografie najdete od nynějška na 
odkazu:
https://skydrive.live.com/?cid=acaf0dc9d57fe
25e&id=ACAF0DC9D57FE25E%21104


