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Nový skautský rok 2012/2013 
S příchodem nového školního roku vstupují čeští skauti do druhého století své existence – 
poté, co o letošních prázdninách uplynulo právě 100 let od prvního skautského tábora u nás. 
Těšíme se na to, co nový rok přinese, a na ty, kteří se ke skautům z Vysočan chystají zavítat 
poprvé. Všem našim skautům, rodičům, známým, spolupracovníkům a sympatizantům 
nezbývá než popřát dobré vykročení do záříjového času školy i práce. 

Personální změny v oddíle 
Zatímco v loňském roce fungovaly vlčata a světlušky do velké míry dohromady jako jediný 
oddíl pod vedením Dědy a Poletuchy, od letoška je nás tolik, že to vydá na dva samostatné 
oddíly. Se světluškami, u kterých zůstávají Děda s Poletuchou, se ovšem budeme vídat i nadále 
na některých společných výpravách a na letním táboře. Do vedení vlčat přibyla už před 
táborem posila v podobě Neználka a současné vedení tak tvoří: 

Václav Dostál – Václavka, 721 938 078, ginkgo.vlcata@gmail.com, 
Jana Křížová – Princezna, 776 752 589, 
Ondřej Filip – Neználek, 721 225 010. 

Loučíme se také s odrostlými vlčaty: do staršího oddílu skautů přecházejí po několika letech 
strávených u nás Miny, Čárlí, Míša, Packa a Píďa. Klukům přejeme hodně štěstí na další 
skautské i životní stezce a doufáme, že se s nimi ještě sem tam někde potkáme. 

Nové webové stránky 
Pokud jste byli zvyklí na staré oddílové weby http://ginkgo.skauting.cz nebo 
www.volny.cz/ginkgo106, pak vězte, že od nového skautského roku jsme na nové adrese 
a staré stránky už neaktualizujeme. Všechny důležité kontakty, termíny a další informace tak 
hledejte nově na webu www.skauti-vysocany.cz společném pro celé vysočanské skautské 
středisko. Stránky jsou zatím poměrně čerstvé, a tím pádem ještě ne zcela úplné – data na ně 
budou přibývat postupně. Pokud na nich něco postrádáte nebo k nim máte jakékoli podněty, 
budeme rádi, když se ozvete, ať už osobně nebo na mail ginkgo.vlcata@gmail.com. Za 
ochotnou administraci nového webu patří dík Davidu Weisovi – Kolibříkovi. 

Proběhlé akce 

Tábor na Trnávce (30. 6. – 14. 7. 2012) 
Světlušky a vlčata letos tábořily opět dohromady se starším oddílem skautů, tentokrát na 
tradičním místě u řeky Trnavy poblíž Červené Řečice na Pelhřimovsku. Dlouhodobá hra se 
nesla ve znamení cesty za svatým grálem. Jednodenní výprava vedla do areálu kláštera 
v blízké Želivi. Vlčácký a světluškovský slib skládali Vanilka, Turbo a Indi. Bouřky a lijáky 
v prvním červencovém týdnu jsme zdárně přežili. A stihlo se leccos dalšího: pletení košíků, 
ohně, lesní hry, barvení šátků, pečení těstových hadů, zpívání… Výběr 300 snímků z toho 
všeho najdete ve fotogalerii nového webu. Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli 
s nakládáním nebo vykládáním táborového materiálu a s bouráním tábora. Speciální velké 



poděkování patří panu Vašíčkovi, který nám ochotně a zdarma zajistil dopravu materiálu na 
tábořiště. 

Den otevřených dveří (31. 8. 2012) 
Druhý ročník akce pro veřejnost s hrami a hříčkami pro děti i rodiče, s výstavkou kronik 
a promítáním filmů z naší činnosti. Počasí nebylo přívětivé tak jako před rokem, ale i přes 
celodenní déšť našla cestu do klubovny necelá dvacítka zvědavých návštěvníků, rodičů i dětí. 
Fotky jsou k mání opět ve webové fotogalerii. 

Plánované akce 
Kromě každotýdenních pondělních schůzek od 16.00 do 18.00 nás tak jako každý rok čeká 
několik jednodenních i vícedenních výprav do přírody i do města, jejichž plán posíláme níže. 
Přizpůsobte mu prosím pokud možno rodinné oslavy, návštěvy babiček a podobné 
předvídatelné akce. Výpravy jsme plánovali tak, aby všechny termíny byly společné oddílům 
světlušek, vlčat i skautů. Je pravděpodobné, že ani tak vám nebudou pokaždé všechny 
vyhovovat. Dejte prosím ale vždy s předstihem vědět, že vaše dítě nepřijde – program je často 
závislý na počtu zúčastněných. Netrestejte své děti zákazem účasti na oddílových akcích – 
nepomůže to ani jim ani nám. Při slabé účasti se kluci nesehrají, na náročnějších výpravách 
i na táboře si budou hůře zvykat a z oddílového programu si rozhodně neodnesou maximum. 
Docházka má silné slovo i v oddílovém bodování: za účast na akci se uděluje 10 bodů, za 
předem omluvenou neúčast (z vážných důvodů) 5 bodů a za neomluvenou neúčast 0 bodů. 

Plán akcí na první pololetí oddílového roku 2012/2013 
3. 9. 2012: slavnostní zahajovací schůzka 
8. 9.: jednodenní výprava (Český kras – Amerika) 
22.–23. 9.: vícedenní výprava 
25.–28. 10.: podzimní prázdniny 
24. 11.: jednodenní výprava po Praze 
14.–16. 12.: vánoční schůzka s přespáním 
12. 1. 2013: závod Prahou plnou strašidel – pozor, oproti původnímu předpokladu (5. 1.) 

se datum závodu o týden posunulo! 
26. 1.: přechod Brd – tradiční akce s rodiči 

Před každou výpravou rodičům posíláme mail s podrobnými informacemi o srazu, návratu 
a poplatku za akci, případně mimořádném vybavení. Průběžně aktualizovaný plán akcí 
můžete sledovat na našem webu: www.skauti-vysocany.cz/udalosti. 

Výzbroj na schůzky 
Aneb bez čeho se žádné vlče na schůzkách neobejde: 

� psací potřeby – píšící tužka nebo propiska 
� zápisník – libovolný sešitek na poznámky, luštění šifer nebo kreslení obrázků 
� šátek – k různým hrám; například bavlněný, v každém případě ale pevný 
� vlčácká stezka – knížečka formátu A5 s řadou skautských úkolů podle věkového stupně, 

které se plní zpravidla jeden rok (kluci ji od nás dostanou) 

Registrační poplatky 
Během září začneme vybírat registrační poplatek na skautský rok 2012/2013 ve výšce 
1 000 Kč. Část peněz se odvede vyšším organizačním jednotkám Junáka na provoz celé 
organizace (v současnosti má Junák kolem 46 tisíc členů), z části zaplatíme provoz klubovny, 
materiály k činnosti oddílu nebo třeba časopis pro vlčata a světlušky Světýlko, který bude 
vlčatům chodit co dva měsíce do schránky. Registraci můžete platit – nejlépe osobně před 
schůzkou – od 17. září do 22. října. 


