
Vážení rodiče, 
přinášíme Vám několik důležitých informací k fungování našeho oddílu, Vás a Vašich dětí             
v něm. 
 
1.  AKCE A VYBAVENÍ 
Naše akce se dělí na dva typy.  
Schůzky:  
Máme je každou středu od 16:00 – 17:30. Od října bude každá druhá schůzka v měsíci o                 
půl hodiny delší, tedy 16:00 - 18:00. 
  
Na každou schůzku dítě potřebuje: tužku + papír, KPZ, nováčkovskou zkoušku / Stopy =              
stezka, uzlovačku, zápisník, čistý kapesník (látkový), šátek na hry, nůž, 3 papírové koule,             
pití, přezuvky (ty si může nechávat v kubovně) 
 
KPZ je malá vodotěsná krabička, která by měla obsahovat: 
- kousek čtverečkovaného papíru  
- špaček tužky 
- několik spínacích špendlíků 
- jehla a nit (kousek namotaný třeba na kousku dřeva) 
- 2-3 různě velké knoflíky 
- několik sirek (nejlépe se zavoskovanou hlavičkou) a škrtátko 
- kousek březové kůry (nejlépe dle velikosti krabičky) 
- kousek svíčky 
- kousek drátku 
- kousek provázku 
- několik různě velkých hřebíků (do velikosti KPZ) 
- peníze (20 Kč mince,pro případ nouze) 
- 2-3 napínáčky 
- náplast s polštářkem 
- do víčka vaší adresu pro případ ztráty. 
 
Stezku dostane dítě od vedoucích na schůzce. Je to malá knížečka s úkoly (prověření              
skautských dovedností), které by každý nováček měl splnit. Splnění nováčkovské stezky           
do tří měsíců je podmínkou pro setrvání dítěte v oddíle. Po splnění nováčkovské             
dostane dítě Stopy s dalšími úkoly, které plní po celou dobu v Koťatech. 
 
Uzlovačka je asi 1 m dlouhý provázek/šňůra, kterou používáme na vázání uzlů. Prádelní             
šňůra není vhodná, lepší je něco hladšího. Na poptání můžeme ukázat v klubovně. 
 
Zápisník je malý sešitek ideálně s tvrdými deskami, kam si zapisujeme různé zajímavosti,             
šifry, důležité informace apod. 
 
Každou první schůzku v měsíci máme oddílovou schůzku, kdy jsou všechna Koťata            
pohromadě a nosíme kroje. Krojová košile může být jakákoliv pískové barvy, ideální je             
však originální skautská, kterou pořídíte například ve skautském obchodě (junshop.cz),          
nebo se můžete zeptat ostatních rodičů, zda jim dítě zrovna z nějaké nevyrostlo. Dále ke               
kroji patří tmavé jednobarevné kraťasy/kalhoty/sukně, šátek (dítě jej dostane na schůzce)           
s turbánkem, šňůrka (zelená Rysové, žlutá Koťata) s píšťalkou (pořídíte též v Junshopu).             
Šátek je od oddílu půjčený, to znamená, že pokud by chtělo dítě v oddíle skončit, je třeba                 
šátek vrátit. 
 



Výpravy: 
Konají se o víkendech, obvykle jednou za 2-3 týdny. Jsou buď jednodenní, nebo             
vícedenní. 
 
Jednodenní výpravy jsou převážně v zimě, kdy se v sobotu ráno sejdeme na nádraží a v                
podvečer se zase vrátíme. Na ně jezdíme do přírody v okolí Prahy. 
Na jednodenní výpravy si děti vozí: věci na schůzku, pláštěnku, pití, svačinu, náhradní             
ponožky, Opencard/Lítačku, na sebe oddílové triko s oddílovým šátkem, pevnou obuv. 
 
Oddílové tričko je možno koupit v klubovně před nebo po schůzce za 150 Kč. Oddílový               
šátek dítě dostane na schůzce. Pokud by však odešlo z oddílu, je potřeba šátek vrátit. 
 
Pevná obuv, ideálně pohorky by měla pevně držet v kotníku, být vodotěsná a zároveň              
prodyšná. A dále by měla mít dostatečný vzorek na podrážce - proti uklouznutí. Omezí se               
tím riziko zvrknutí kotníku a jiných úrazů. Pozor, pokud dítěti koupíte nové boty (příp. i z                
druhé ruky), nedávejte mu je hned další den na výpravu. Je dobré je doma alespoň týden                
nosit místo přezuvek, aby se "prošláply" - přizpůsobily noze. Protože jinak nebudeme na             
výpravě dělat nic jiného než lepit puchýře. 
 
Na vícedenní výpravy jezdíme hlavně na podzim a na jaře někam dál od domova.              
Nejčastěji vyrážíme v pátek večer a vracíme se v neděli odpoledne.  
Na vícedenní výpravu potřebujeme:věci na jednodenní výpravu, spacák, karimatku, igelit          
pod věci do stanu, ešus (nebo miska, pokud nenapíšeme výhradně ešus) + lžíci,             
nepromokavou bundu, věci na spaní, přezůvky (pokud jedeme do budovy), láhev s vodou,             
baterku, ručník, mýdlo, kartáček a pastu na zuby 
 
Balíme do velkého batohu. Ideální velikost pro děti je batoh s objemem 40-45 litrů. Pokud               
kupujete větší ("do budoucna"), tak ho zbytečně nepřecpávejte, velikost se dá upravit            
pomocí popruhů. Správný batoh by měl mít alespoň polstrované ramenní popruhy,           
měkčená záda (nejlépe s nastavitelnou velikostí) a nastavitelné bederní pásy. 
Velký batoh je dobré balit tak, aby pití bylo v horní kapse či v kapse na boku batohu. Dále                   
je dobré mít navrchu jídlo, věci na schůzku, pláštěnku a přezůvky. Byli bychom rádi, kdyby               
vše bylo uvnitř batohu, tedy aby karimatky ani nic dalšího nebylo přidělané z boku. Často               
totiž jezdíme vlakem, batohy je potřeba rychle naskládat do poliček, stejně tak při             
vystupování je zase potřeba je rychle sundavat. Vše, co z batohu kouká, nám toto              
komplikuje. Prosím, nebalte jim holinky, deky či penály plné pastelek. Vše je to zbytečná              
zátěž. 
 
Co s sebou nebrat: 
Jakékoliv věci, které nejsou zde napsané, nebo nejsou napsané v informacích o výpravě             
na webu, jsou zbytečné. Dítě bude mít jen těžší batoh a hůř se mu ponese. Také bychom                 
byli rádi, kdyby děti s sebou nevozily mobily a jiné cennosti. Jednak se mohou ztratit nebo                
poničit, a jednak mají u sebe vedoucí vždy nabitý mobil, kterým se s Vámi můžeme spojit.  
 
Děti s sebou mohou mít peníze, je to však na Vašem uvážení, jestli a olik jim dáte. Je                  
třeba počítat, že peníze mohou děti ztratit, doporučujee tedy maximmálně 100 Kč. Tyto             
peníze jim budou sloužit např. na koupení turistické známky, když půjdeme kolem            
památky, zmrzliny a podobně. Veškeré potřebné věci i jídlo jink platí vedoucí z oddílových              
peněz. 
 
Sladkosti s sebou děti mohou mít, avšak v podobě jedné sušenky, nebo jednoho pytlíku              



bonbonů, o které se s ostatními podělí. 
 
Tábor: 
Na začátku července jezdíme na 3 týdny na tábor do Horosedel u Čkyně. Spíme v               
podsadových stanech, které si sami postavíme, sami si vaříme a užíváme si nabitý             
program na louce a v lese. Druhý týden tábora jdeme do okolí na výlet a o víkendu je                  
návštvěvák, kdy se přijíždí rodiče na tábor podívat. Všechny potřebné informace o táboře             
se dozvíte v průběhu roku. 
Těsně před táborem se koná o víkendu přípravka, na kterou bychom byli rádi, kdybyste              
dorazili i Vy. Je potřeba postavit celý tábor a hodí se každá ruka. Obvykle vyrazí v pátek                 
večer na přípravku tatínci s vedoucími a děti dorazí v neděli s jedním vedoucím. Může               
však přijet celá rodina už v pátek, o děti se ale ještě musíte postarat sami, vedoucí budou                 
dost zaneprázděni. 
 
Akce s rodiči 
Několikrát do roka pořádáme akce, na které zveme i Vás, rodiče. V listopadu se koná               
akademie, kde vám děti předvedou, co za posledních pár měsíců secvičily, před Vánoci je              
odpolední vánoční vycházka. 
Na přelomu května a června jezdíme na pracovní brigádu k majitelům louky, na kterou              
jezdíme na tábor. Máme s nimi velice dobré vztahy, čehož si moc vážíme a je potřeba jim                 
jejich laskavosti oplácet. Většinou se jedná o práci se dřevem na topení. Práce se najde               
pro všechny, i pro děti. Tento školní rok ještě nevíme, kdy a jestli se bude brgáda konat,                 
nicméně radši počítejte s tím, že někdy v období od dubna do začátku června se tato akce                 
možná uskuteční. 
 
informace o akcích 
informace o nadcházející akci naleznete na našem webu http://rys.skauting.cz/ v záložce           
rodiče, v levém menu si vyberete záložku „akce“. Vašich dětí se týkají akce označené ve               
sloupci „Skupina“ jako Koťata nebo oddíl. Nebojte se také obrátit s jakýmkoliv dotazem na              
vedoucí, buď emailem, nebo přímo v klubovně. 
 
2. OMLOUVÁNÍ Z AKCÍ 
 
Pokud víte, že vaše dítě se některé akce nezúčastní (týká se to i schůzek), dejte nám                
prosím co nejdříve vědět. Docházka dítěte by však neměla klesnout pod 70 %. V případě               
nemocí, zahraničního pobytu, soudem nařízených víkendů u druhého rodiče či něčeho           
podobného jsme samozřejmě ochotní se individuálně domlouvat. Stejně tak i pochopíme,           
když se jedna rodinná akce výjimečně střetne s našimi (vždy dopředu oznámenými)            
akcemi. Ale kdyby se to mělo stát pravidlem, bylo by sobecké zabírat místo dětem, které               
by rády jezdily, ale museli jsme je odmítnout kvůli přeplněným stavům. A stejně tak i vůči                
nám, neplaceným dobrovolníkům, kteří si čas dokáží udělat, by to bylo jednoduše nefér. 
 
3. INFORMACE O DĚTECH A DOKUMENTY 
Pokud dítě má nějaké alergie, je potřeba, abychom to věděli. Stejně tak, pokud bere              
nějaké léky. Ze zkušeností také víme, že je dobré vědět, co Vaše dítě opravdu nesní.               
Pomůže nám také, když nám povíte něco i o jeho chování (např. časo se uráží, je plačtivé                 
apod.) 
 
Dále je potřeba co nejdříve vyplnit přihlášku do oddílu, kterou od nás dostanete, a              
dotazník k přihlášce. V nich po Vás chceme vyplnit několik osobních a citlivých informací,              
ke kterým však nikdo kromě vedoucích přístup nemá a jsou pro nás velmi důležité. Když               

http://rys.skauting.cz/


jezdíme s dětmi na víkend do přírody a v létě na tábor, potřebujeme o nich vědět co                 
nejvíce informací, abychom byli připraveni na každou situaci. 
 
Jednou za půl roku pro Vás vydáváme oddílový Zpravodaj, ve kterém naleznete všechny             
aktuální informace. 
 
4. DALŠÍ INFO 
 
Náš oddíl se také dost spoléhá na pomoc od vás – od rodičů. Snažíme se naše zázemí a                  
vybavení zvelebovat a udržovat, ale bez rodičů to nikdy nepůjde. Pokud byste nám rádi s               
něčím pomohli, ať už darovali oddílu nějakou potřebnou věc, pomohli přivézt nebo odvézt             
těžší věci, když je to potřeba, nebo byste rádi pomáhali dlouhodobě (pomoc se správou              
webu, údržba klubovny apod.), nebojte se dát vědět. Nám to ohromně pomůže. 
 
A na závěr prosba. Prostory, kde máme klubovnu, si pouze pronajímáme. Někteří sousedé             
si již mnohokrát stěžovali na hluk dětí, které prochází po chodbě atd., proto vás prosíme,               
abyste na to mysleli i vy a když přivádíte své děti na schůzku nebo když je odvádíte, drželi                  
je v tichosti. Kdybychom byli vyhozeni, nemáme kam jít. 
 
5. KONTAKTY: 
 

přezdívka jméno e-mail telefon 

Veverka Karolína Soukupová soukup.karolina@gmail.com  733 202 947 

Elík Eliška Mašínová eliska.masinka@gmail.com 605 104 251 

Kuba Jakub Švandrlík svandrlikjakub@gmail.com 773 647 244 

Čmelák David Sochor davidsochor@seznam.cz 721 284 104 
 
Když budete mít jakýkoliv dotaz, nebojte se na nás obrátit. Přednostně pište Veverce,             
která je hlavní vedoucí Koťat, jinak samozřejmě můžete kontaktovat kohokoliv z nás. 
 
S pozdravem 
 
Vedení Koťat 
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