CO JE SKAUTING?
Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.
Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní
místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.
Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.
Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:





hrát fér
spolupracovat s ostatními
být ohleduplný k okolnímu prostředí
mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her,
zážitků, aktivit a dalších činností.
Junák – český skaut, z.s. sdružuje 50 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je
největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských
organizací WOSM a WAGGGS.
STŘEDISKO
4. středisko VAVÉHA České Budějovice - http://www.vaveha.cz/cs/
Vůdkyně střediska: Pěnkava – Veronika Daňhová
VALCHA – středisková základna – zde máme klubovnu na schůzky
- zelený barák u sportovní haly ve Stromovce
 Stromovka 3
370 01 České Budějovice
 GPS: 48°58'19.782"N, 14°28'8.51"E
ODDÍL - ŠIPKY
12. oddíl „Šipky“ SKAUTING
Jsme 12. skautský oddíl "Šipky" z Českých Budějovic pro kluky a holky. Svým členům (5-15
let) se snažíme celoročně věnovat a vytvořit jim zajímavý program. Od sportovních aktivit se
u nás dostanou i k různému vyrábění. Zkoušíme známé i neznámé činnosti a objevujeme
nepoznané. Učíme se spoustu nových dovedností, získáme mnoho zkušeností a seznámí se u
nás se spoustou kamarádů. Objevuj a poznej s námi nevšední dobrodružství. Každý týden se
scházíme na schůzkách a o víkendech pořádáme výpravy. V létě společně jezdíme pod stan na
tábor, kde hrajeme etapovou hru. Společně se radujeme z výher, ale učíme se i přijímat
prohry.
WWW - http://dvanactkasipky.skauting.cz/

Facebook - https://www.facebook.com/groups/345485815613748/
Fotky – https://plus.google.com/117093481754156339105/photos
(jde zde stáhnout i celé album) na WWW stránkách bude odkaz
Kdo má účet na googlu si nás může přidat do kruhů!
E-mail: vedení – dvanactka.sipky@gmail.com
Pokud budete něco chtít sdělit celému našemu vedení.
Email na rodiče je zaveden, do něj jsou přiřazeny konkrétní emaily, na které se to rozposílá.
Veškeré změny by měly být zaznamenány na www, facebooku i jít přes email.
Pro přihlášení dítěte do našeho nového oddílu je nutné vyplnit přihlášku a společně s ní
odevzdat okopírovanou kartičku pojišťovny
Penízky
Každý nový školní rok vybíráme poplatky na provoz oddílu, peníze využíváme při nákupu
věcí na hry, výrobu, ale také třeba na nájem – platí se v druhé polovině září - 500 Kč za dítě
(400 v případě sourozenců)
Platba na účet: Číslo běžného účtu střediska: 2600113200 / 2010 (Fio banka),
variabilní symbol: 2212 + prvních šest číslic rodného čísla dítěte
Při platbě na účet prosím dejte vědět, že jste peníze odeslali formou SMS, facebooku,
emailem… vedoucímu oddílu – Gábi-vrtulník; platby na účet proveďte do 26.10.2018
Druhý poplatek, který vybíráme, nazýváme registrace - jde o poplatek organizaci Junáka,
který zahrnuje například pojištění dítěte na schůzky, výpravy a tábory, poplatek za skautský
časopis, který chodí dětem domů atd. – platí se na začátku ledna PO STANOVENÍ PŘESNÉ
CENY a bývá okolo 500 Kč za dítě (400 v případě sourozenců).
Platba na účet: Číslo běžného účtu střediska: 2600113200 / 2010 (Fio banka),
variabilní symbol: 4412 + prvních šest číslic rodného čísla dítěte
Při platbě na účet prosím dejte vědět, že jste peníze odeslali formou SMS, facebooku,
emailem… vedoucímu oddílu – Gábi-vrtulník
Plus - nepravidelné výběry poplatků na věci, na které se dohodneme, že je chceme – nejsou
povinné – trička, šátky, …
DRUŽINY
PERLIČKY – nejmladší členové – Benjamínci (5-7/8 let) – vyzvedávají rodiče
HOUSENKY – světlušky – holky (8-11 let) – doprovod/sami dle přihlášky
MRAVENCI – vlčata – kluci (8-11 let) - doprovod/sami dle přihlášky
PANDY – skautky – holky (12-15 let) – samy domů
KAMZÍCI – skauti – kluci (12-15 let) – sami domů
PS: Pokud není domluva jiná, tak se řídíme tím, že pro malé chodí rodiče a pro velké děti
mohou jít domu už samy.

SCHŮZKY
Schůzky budou bývat pravidelně 1x týdně, ve většině případů na Valše.
Valcha: Zelený barák u sportovní haly ve Stromovce – scházíme se na zídce mezi cedulí na
centrum a držáky na vlajky.
ÚTERÝ nebo ČTVRTEK 16:00-18:00
termín družinových schůzek: ÚTERÝ 16:00-18:00 (Perličky - benjamínci 5-8 let)
ČTVRTEK 16:00-18:00 (Housenky a Mravenci; Pandy a Kamzíci –
světlušky a vlčata, skauti a skautky 8-15 let)
Poslední týden měsíci budou oddílové schůzky a ty budou v pátek od 16:00 – 18:00
(to znamená, že poslední týden nebudou schůzky v úterý a ve čtvrtek, ale v pátek)
oddílovky (oddílové schůzky) – každý poslední pátek v měsíci místo družinových schůzek
PÁTEK 16:00-18:00 (benjamínci, světlušky a vlčata, skauti a skautky 5-15 let)
Co na schůzku? Co nevíte co je, nebojte časem bude nováčkům vysvětleno nebo se ptejte 












blok (zápisník)
tužku (psací potřeby)
KPZ (krabička poslední záchrany) (Perličky-úterní nemusí mít, časem co rodiče uznají
za vhodné)
uzlovačku – něco na čem jdou dělat uzly – nejlépe tenké lano cca 1-1,5m – okolo pasu
+ prostor na udělání uzlů
stezku (nováčka, lucerničku, cestu) – kdo ji má, Perličky (úterní) nemají, čtvrteční
nováčci dostávají v únoru na Dni zamyšlení
šátek (nejlépe skautský i na hry – oba, na hry bavlněný)
pití
svačinka (pouze pro Perličky-úterní)
znak – oddílová placka (kdo ji má) – nováčci dostávají na 1. slavnostní oddílovce
deník (blok s tvrdými deskami A5)
přezůvky (pokud je nemáš na Valše) – podepsané přezdívkou (jménem) a názvem
(číslem, znakem) oddílu! – nesmazatelným fixem

Nováčci v oddíle: Během měsíce si přinesou hrneček, který si nechají v klubovně na různé
akce.
Doprava na schůzku: Pokud jedete na schůzku autem, prosím nechte auto na parkovišti před
sportovní halou. V případě, kdy rodiče zajíždí až k Valše, přes zákaz vjezdu, máme potíže
s dopravním inspektorátem Policie ČR. Prosíme teda o ten kousek dojít. Nemáme povolení na
vjezd a při těchto vjezdech, nám pak nechtějí povolovat vjezdy pro nakládání na tábor, atd…
Pokud víte, že na schůzku nemůžete přijít – OMLUVTE SE! (čím dříve, tím lépe)
ÚTERÝ: omlouváme Lindě: 605 381 808- Perličky - benjamínci
ČTVRTEK: omlouváme Niky: 603 714 489 – Housenky, Mravenci
PÁTEK (oddílovky): omlouváme Vrtulníkovi: 728 759 818
Nebo můžete ve skupině na facebooku 

VÝPRAVY
Výprava bývá zhruba jedna za měsíc. V létě pak jedeme na tábor.
Na výpravy se hlásíme – ÚČAST i NEÚĆAST a to určené osobě – tu poznáte ze základních
informací o akci.
Z akci vždy odpovídá garant.
Akce se snažíme dodržovat (ke změnám občas dojde)
Rozpis výprav na rok 2017/2018
22.9. Zahajovací jednodenka
20.10. Jednodenka
23-25.11 Víkendovka dvoudenní
5.12. – Čerti asi
(14)15-16.12 Vánočka (od pátku pro vedení)
22.12. Betlémské světlo asi
6.1. Tříkrálovská sbírka asi
26.1. Jednodenka
22-23.2 Den zamyšlení (spaní na Valše)
23-24.3. Víkendovka
27.4. Skautská pouť asi
17-19.5. ZVaS – Víkendovka
8.6. Zakončovací jednodenka
(29.6.)30.6-13.7 Tábor (od soboty stavěčka)
TÁBOR
Platba dle přihlášky, lze i v den odjezdu a nebo na účet:
Platba na účet: Číslo běžného účtu střediska: 2600113200 / 2010 (Fio banka),
variabilní symbol: 912 + prvních šest číslic rodného čísla dítěte
Při platbě na účet prosím dejte vědět, že jste peníze odeslali formou SMS, facebooku,
emailem… vedoucímu oddílu – Gábi-vrtulník
KROJE, atd…
Vše co budete chtít písněte a mi to seženeme! Pokud si to budete chtít sehnat sami a abyste
viděli ceny, dole jsou odkazy.
KROJ a skautské vybavení... http://dvanactkasipky.skauting.cz/skauting/skautsky-kroj/
oficiálně se dá nakupovat v našem skautském obchodě, který je bohužel jen v Praze JUNshop http://www.junshop.cz/
dále existuje i obchod, kde mají naše věci a je v Plzni: http://www.limansport.cz/
To jsou jediné dva obchody, pokud nejde o výrobu na zakázku, kde se dají koupit kroje,
samozřejmě je možnost nějakých koupených od někoho, ale moc toho nebývá.
Skautský bazar... http://www.bazar.skauting.cz/home-ad/1-kroj
My do Prahy jezdíme, takže pokud někdo budete něco chtít přivézt není problém, nakoupíme,
dovezeme.
jen nelze vyzkoušet :(
odkaz přímo na kroj http://www.junshop.cz/kroj/
tady je pak dětský kroj, dole je i tabulka na velikosti - http://www.junshop.cz/Skautskevybaveni-1/Krojova-kosile-pesi-detska.html

ještě se dá pořídit tak jako trochu náhražka než budou mít kroj nebo prostě pro děti, když
rostou nebo nevíte, zda jim to nadšení vydrží nebo já nevím co - pořídit SKAUTSKÉ
KROJOVÉ tričko, osobně ho tedy nemám vůbec, ale někdo ho nosí a nosí ho třeba i někde,
kde by si kroj umazali - http://www.junshop.cz/Skautske-vybaveni-1/Krojova-trika-apolokosile/Triko-krojove-piskove-detske.html - jako pozemáci máme vše pískové barvy, třeba
i kšiltovku...
Ještě ke kroji, kupuje se kroj jako košile.
Šátek s prvním turbánkem (známe všichni, kolik už jsme jich ztratili) dostanou od nás za
různá splnění na táboře u prvního táborového ohně (pokud uznáme, že si ho zaslouží)
žlutou šňůrku si pořizují k píšťalce, která přijde do kapsy - zde je skautská s lilií, ale může být
i obyčejná, jestli máte nějakou doma http://www.junshop.cz/skautske-vybaveni-1/krojovesoucasti/2/
odznaky za splnění získávají od nás, stejně tak nášivky za odborky
mezinárodní znak WOSM (lilie na fialovém podkladě-vpravo-všichni) a mezinárodní znak
WAGGGS (žlutý čtyřlístek na modrém podkladě–vlevo-pouze holky) - ty se teda také
dokupují na kroj – máme i v klubovně
domovenka a číslo oddílu - mezinárodní ČR - pro všechny stejná, České Budějovice a 12 vše taky lze bez problému koupit a došít na kroj, dle krojového řádu :) - máme i v klubovně
Zde jako to vše našít: http://dvanactkasipky.skauting.cz/wpcontent/uploads/2015/05/rad_krojovy_priloha2.pdf
Toť vše - zmíněné šňůrky, WOSM, ČR, domovenku a 12, turbánky máme v oddíle pravidelně
- takže to lze dokoupit u nás v oddíle
Skautské stezky získávají také od nás - dohodli jsme se, že je obdrží v Den zamyšlení (únor) na výpravě s tím spojené (z toho vyplývá, že do té Prahy stejně musíme :)) - stezky dostávají
až světlušky a né benjamínci Perličky (starší děti)
Stránky si prohlídněte, jsou tam i různá turistická vybavení... ceny, no někdy se to vyplatí
jindy ne... uvidíte.
Každopádně, kdo něco budete chtít, budu ráda, když mi dáte brzy vědět - pošlete mejlem
seznam, odkazy... cokoli..
domluvíme se, díky.
ODDÍLOVÝ ZNAK – placka – měli by ji mít všichni a je možná pořídit si ji na oddílovkách.
První od nás získávají na první oddílovce v září, pak mohou dokoupit!

KONTAKTY
Vůdkyně oddílu
GÁBI – VRTULNÍK
Ing. Gabriela Havlíková, DiS.
+420 728 759 818
gabi.vrtu@centrum.cz
Děkujeme za ochotu a vstřícnost!

Zástupce vůdkyně oddílu
KORBA
Michal Vacula
+420 602 313 340
korba97@seznam.com

POMOC:
Každá pomoc od rodičů je vítána 
Pro začátek: cokoli máte doma navíc výtvarného charakteru, co se dá nějak zužitkovat a vše
co si myslíte, že by se nám mohlo hodit  Děkujeme
Nyní třeba stará CD, atd…bílá prostěradla, …nebo i větší věci, např. vysavač…
Pokud se vám naše činnost líbí, úplně postačí o nás mluvit a třeba nabereme další děti 
Rodiče, svěřte nám vaše dítě, ať se naučí s námi proplouvat životem, neváhejte nás kontaktovat.

