Informace pro nováčky
Junák – český skaut, z. s.
Středisko 24 Sever Praha
Větrušická 842, 182 00, Praha 8
--------------------------------------------------------------Skauting--------------------------------------------------------------Vážení rodiče,
svěřili jste své dítě do rukou světové organizace Junáka, konkrétně do střediska 24 Sever v Kobylicích.
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 57 840 dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší
výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM
a WAGGGS.1
-------------------------------------------------------------Naše středisko-------------------------------------------------------Naše skautské středisko, tedy „Dvacetčtyřka“ nebo „Sever“, čítá okolo 130 členů, kteří jsou rozděleni
do 8 oddílů: 24. oddíly skautek a světlušek, 24. oddíly skautů a vlčat, 24. oddíl Benjamínků – Tygříci,
24. kmen roverů, 24. oddíl oldskautů a 224. oddíl dospělých - Concordia. Jsme nejstarším skautským
střediskem na Praze 8. První skautský oddíl v Kobylisích byl založen již roku 1921 Eugenem Kelnerem.
Dnes je naší střediskovou vedoucí Lucie Šmejkalová.
Členství v našem středisku vznikne podepsáním přihlášky, kterou je možné získat od vedení oddílu
emailem nebo osobně a následně zapsáním do skautského systému – SkautIS.
----------------------------------------------------------------Schůzky-------------------------------------------------------------Každá družina se jednou týdně schází na tzv. družinových schůzkách, které probíhají zpravidla
v klubovně na Svornosti nebo v jejím blízkém okolí. Program schůzek bývá velmi pestrý a zahrnuje
i sportovnější aktivity, a proto vás prosíme, aby děti chodily na schůzky patřičně oblečené.
Na každou schůzku je potřeba mít s sebou:
- přezutí (možnost zapůjčit v klubovně, spíše větší přezuvky)
- malý zápisník (obyčejný sešit nebo blok) a psací potřeby 
 - velký zápisník (tvrdé desky A5, do kterých je možno vkládat jednotlivé listy a euroobaly)
- skautskou stezku / cestičku světlušek (tu nováčci dostanou na schůzce)
- KPZ (Krabička Poslední Záchrany; o ní bude řeč v průběhu roku)
Občas (dle pravidel oddílu) se koná tzv. oddílová schůzka, taktéž v klubovně, pokud není uvedeno
jinak. Sejdou se zde všechny družiny zároveň, v týdnu jejího konání se tedy ruší schůzka družinová. Na
„oddílovce“ se scházíme v kroji (kde ho zakoupit se dozvíte níže), a je potřeba mít s sebou to samé,
jako na schůzku družinovou
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---------------------------------------------------------------Registrační
poplatek ----------------------------------------------------------Proč je třeba platit nějakou registraci?
Na začátku každého kalendářního roku probíhá v Junáku tzv. sčítání skautů spojené s platbou registračního
poplatku. Registrační poplatky jsou vlastně jediným vlastním příjmem organizace (zbytek financí získáváme z
různých dotací a grantů).
Registrační poplatek vybraný v našem středisku bude sloužit pro platbu všech těchto složek:
- Skautský časopis pro každého člena – Světýlko, Skaut, Roverský kmen apod. podle věku
a funkce člena
- Členská karta – každý člen dostane členskou kartu Junáka, která slouží jako průkaz s fotografií na slevu
vstupného apod. Kartička se obnovuje jednou za tři roky.
- Financování vyšších složek skautského hnutí – část peněz odevzdáváme výše pro potřeby Junáka jako
celku a tyto peníze budou využity:
o na činnost okresní a krajské rady (Pražská rada Junáka), které pro nás získávají další peněžní
zdroje a jsou organizačním zázemím všech pražských středisek
o na úrazové pojištění všech účastníků našich akcí u pojišťovny Generali
o na pojištění odpovědnosti vůdců a vedoucích táborů u pojišťovny Generali
o na platby několika zaměstnanců na ústředí, kteří zajišťují chod celé organizace
o na příspěvek České radě dětí a mládeže (ČRMD), která vůči státu zastupuje většinu české
mládeže a snaží se prosadit naše zájmy (do zákonů, dotační politiky,…)
o na příspěvky světových organizací
- Provoz klubovny – příspěvek TJ Kobylisy na provoz prostor, které využíváme (klubovna, chata Žalý),
poplatky za elektřinu, vodu, odvoz odpadu apod., větší část pokrýváme z ostatních dotací (město,
MŠMT)
- Činnost střediska – které je hlavně administrativním, hospodářským a právním zázemím oddílů
(kopírování, kancelářské potřeby…)
Základní registrační poplatek činí 1100 Kč, převodem na účet střediska jednou ročně.
Údaje pro bezhotovostní převod (zatím neplaťte, informace přijdou emailem)
- účet střediska: 2100503827/2010
- jako VS: rodné číslo člena bez lomítka a posledního čtyřčíslí (případně do poznámky jméno dítěte)
Bližší údaje o datech pro zaplacení dostanete emailem nejpozději v listopadu.
Dar středisku
Uvítáme jakýkoliv dar od rodičů a přátel skautingu. Finanční i materiální dary přispějí k možnosti realizace
různých projektů střediska, jsou určeny ke zkvalitnění naší činnosti a k lepšímu zázemí a programům pro jeho
členy. U finančních darů nabízíme možnost sepsání řádné darovací smlouvy (možnost odepsání z daní),
případně také můžete přímo určit, jak má být dar využit (na klubovnu, pro konkrétní oddíl,…).
----------------------------------------------------------------Víkendové akce---------------------------------------------------------------Víkendové akce se konají pro skautky zpravidla 2x, pro světlušky 1-2x měsíčně. Jejich termíny dostane Vaše
dítě na oddílové schůzce na tzv. termínce (termínové listině), anebo jsou k dohledání i s aktualizacemi na našich
internetových stránkách www.24sever.org/nase-akce. Podrobnější informace o akci budou sděleny vždy na
schůzce minimálně týden dopředu.
Výpravy nejsou zahrnuty v členských příspěvcích a platí se zvlášť, poplatky za akce budou vybírány většinou
na srazu, případně v průběhu akce.
Přihlašování na akce
Přihlásit se je nutné dvojím způsobem:
- na webových stránkách u každé akce
- na družinových schůzkách rádci, nebo osobně patronovi akce
Výjimku tvoří akce jako letní tábor či lyžařský kurz, kdy je z administrativního hlediska nutná přihláška
podepsaná rodiči. Na některé akce (zejména se to týká těch, u kterých je potřeba zajistit ubytování dopředu)
vybíráme přihlášky 2-3 týdny předem!
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Jednodenní výpravy se konají buď v sobotu nebo v neděli v Praze nebo jejím blízkém okolí. Děti si obvykle
vystačí s pevnou obuví, sportovním oblečením a malým batůžkem. Na jednodenních akcích zpravidla nebývá
zajištěno jídlo a pití, a proto vás prosíme, abyste své děti dostatečně zásobili už
z domova. Ceny těchto výprav se pohybují okolo stokoruny, podle toho, jaké aktivity jsou pro děti připraveny
(vstupné).
Dvoudenní výpravy začínají již v pátek odpoledne a končí v neděli k večeru. Obvykle vyrážíme vlakem do
přírody a spíme ve stanech, za chladnějšího počasí pak v pevném ubytování. Program je samozřejmě
uzpůsoben věku, schopnostem a zájmům členů. (O potřebném vybavení bude řeč níže). Bývá zvykem
naplánovat si po družinách společné jídlo, přičemž každý člen koupí část potravin a nese je v batohu. Cena
těchto akcí se pohybuje nejčastěji v rozmezí 300 – 500 Kč (ubytování, doprava, materiál…).
Pro členy jsou pořádány i další akce, jako například letní tábor, víkendový lyžařský kurz, a pro starší i
celorepublikové a mezinárodní akce.
Požadujeme účast na schůzkách a víkendových akcích min. 75 %. (Po osobní domluvě je samozřejmě možné
udělit výjimku.) Pokud je Vaše dcera/syn přihlášen/a na akci a nemůže jet, prosíme, aby se co nejdříve
odhlásil/a patronovi akce a rádci/rádkyni. Na některé akce je nutné předem rezervovat pevné ubytování, nebo
obstarat zvláštní materiál, proto na všech akcích může být vybírán storno poplatek.
Pravidla vybírání stornopoplatků
- Pokud se přihlášený neomluví před srazem vůbec, bude se poplatek vybírat V PLNÉ VÝŠI!
- V případě omluvy po uzavření přihlášek se vybírá ve snížené výši! (viz. informace u každé akce na
webu)
- Pokud již máte domluvené jídlo do družiny a nemůžete jet, je nutné jej donést na sraz, případně dát
vědět rádkyni a DOMLUVIT SE! :-)
Děkujeme za pochopení.
----------------------------------------------------------------------Vybavení------------------------------------------------------------------Pro účast na akcích je nezbytné pořídit si patřičné vybavení, a to zejména:
 pevnou obuv (nejlépe se osvědčily nepromokavé pohorky nad kotníky)
 sportovní bundu (lépe nepromokavou, ale není nutné, důležité je přizpůsobit se počasí)
 pláštěnku!
 batoh (objem 60 – 70 l)
 spacák (dostatečně teplý – bude používán i v chladnějším období)
 karimatku
 třídílný ešus
 baterku (velmi praktická je tzv. čelovka)
 nůž
 sekeru (stačí až na tábor)
 skautský kroj a nášivky
 oddílové tričko (k zakoupení u vedoucího v klubovně za 150 kč)

Přestože je uvedené vybavení poměrně drahé, vyplatí se investovat a pořídit si věci, které něco vydrží.
Např. pokud někomu v pátek na výpravě promoknou boty a pláštěnka, bude po zbytek víkendu pravděpodobně
mokrý…
V případě jakýchkoli nejasností vám s výběrem rádi poradíme.
Kroj a jeho součásti je možno zakoupit ve skautské prodejně JUN v ulici Haškova na Praze 7 (nedaleko od
Strossmayerova náměstí), nebo přes e-shop na adrese www.junshop.cz/inshop.
----------------------------------------------------------------------Kontakty------------------------------------------------------------------V případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na rádkyni/rádce příslušné družiny nebo na vedení
oddílu.
Budeme rádi i za případnou zpětnou vazbu, návrhy na program a připomínky, abychom se mohli dále zlepšovat.

Kontakty na vedení naleznete na adrese www.24sever.org/kontakty/
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