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Informace pro rodiče nováčka 
1. oddílu světlušek a vlčat 

Lvíčata 
 

 
Vážení rodiče, 
rádi bychom Vám poskytli základní informace o tom, kdo jsme, co děláme 
a co nabízíme. Junák může být určitou pomocí při výchově Vašeho dítěte 
– rádi bychom, abyste nás znali a věděli, co a proč pro Vaši dceru či syna 
děláme. 
 

Co to je Junák a skauting? 
 
S více než 50 tisíci členy a členkami je Junák největší výchovnou organizací pro 

děti a mládež v České republice. Zároveň je členem světových organizací, které 
sdružují na 40 miliónů skautek a skautů ve více než 200 zemích a teritoriích světa. 
Český skauting vznikl v roce 1911, byl třikrát zakázán totalitními režimy, jeho oddíly 
však nikdy nepřestaly zcela pracovat (v ilegalitě či pod záštitou jiných organizací) a 
vždy se znovu obnovil.  

Posláním Junáka je – v souladu s principy a metodami stanovenými 
zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého 
skautingu A. B. Svojsíkem – podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich 
duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby 
byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; 
bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě.  

Junák nabízí ucelený výchovný systém a zajímavou náplň volného času pro děti 
od 5 let. Přitažlivou formou hry se děti učí čestnému jednání, samostatnosti, životu 
ve společnosti svých vrstevníků, mnoha dovednostem, objevují společně se svými 
kamarády krásy přírody a svého okolí.  

Skautky a skauti se dělí do věkových kategorií – od nejmladší kategorie 

benjamínků (5 – 7 let) přes světlušky a vlčata (6 – 10 let), skautky a skauty (11 – 15 
let) až po starší skauty (rovery a rangers) a vedoucí, kteří se podílejí na činnosti a 
vedení oddílu.  

Základní organizační jednotkou Junáka je tzv. středisko, které sestává obvykle 
z oddílů všech věkových kategorií působících v jedné oblasti (a zpravidla i v jedné 
klubovně). Náš oddíl je součástí 92. střediska Šípů Praha 10 (více na webové 
prezentaci střediska – www.budmesipem.cz)  

 

Činnost našeho oddílu 
 
Náš oddíl je určen pro chlapce i dívky ve věku zhruba od 7 let (od 2. třídy) do 10-

11 let. 
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Scházíme se každé pondělí od 17 do 19 hod. ve střediskové klubovně v Práčské 
ulici, kde hrajeme různé hry, zkoušíme vyrábět zajímavé věci, učíme se poznávat 
přírodu a umět ji chránit, získáváme nové dovednosti, ale hlavně se tu utváří 
kolektiv a nová přátelství mezi dětmi, které spolu pak zažívají spoustu legrace a 
dobrodružství. Pokud je dobré počasí, část schůzky se odehrává i venku na hřišti 
před klubovnou. 

Zhruba jedenkrát za měsíc se vydáváme na víkendovou výpravu. Většina výprav 
je třídenních, jezdíme obvykle na různé skautské základny, odkud se pak vydáváme 
na výlety do okolí, v zimních pořádáme spíše jednodenní výlety např. na hrady, do 
přírody nebo třeba jen do divadla, apod. Během roku se konají i mimořádné akce 
jako celostřediskový výjezd nebo výprava s rodiči. Termíny výprav zveřejňujeme 
vždy na pololetí a detailní informace o nejbližší akci zhruba dva týdny předem. 

Celý skautský rok je ukončen táborem, který je zpravidla dvoutýdenní. Tábor je 
vyvrcholením naší celoroční práce a všichni si zde můžeme vyzkoušet, co jsme se 
na schůzkách a výpravách naučili. Předběžné přihlášky na tábor rozdáváme zhruba 
v březnu, závazné pak v průběhu dubna a května. 

 

Členství v oddíle, podmínky členství 
 

Členem oddílu se dítě stává po odevzdání vyplněné přihlášky do oddílu a 
uhrazení ročního členského příspěvku. Přihlášku není třeba vyplnit hned na první 
schůzce, dáváme dětem možnost se u nás rozkoukat a zkusit si nezávazně náš 
program, třeba i několik schůzek po sobě. Vyplněná přihláška je však nutná pro 
účast dítěte na výpravách a táboře. 

 
Ukončit členství je možné kdykoli v průběhu roku po domluvě s vedoucím oddílu 

bez nároku na vrácení ročního členského příspěvku. 
 
Vzhledem k tomu, že činnost našeho oddílu může být v plném rozsahu 

realizována tehdy, když se všechny děti v rámci svých možností účastní schůzek, 
výprav i tábora, vyžadujeme, pokud možno, co nejpravidelnější účast na všech 
akcích. Z toho důvodu budeme automaticky považovat členství za ukončené tehdy, 
pokud se dítě: 

 
 nedostaví bez omluvy na 3 po sobě jdoucí schůzky, 
 nezúčastní 3 po sobě jdoucích výprav. 

 
Zároveň bychom byli rádi, aby vyvrcholením naší celoroční činnosti byl letní 

tábor, abychom na něm mohli zúročit naše během roku nabité znalosti a dovednosti. 
Z toho důvodu pro účast na táboře vyžadujeme, aby dítě s námi v průběhu roku 
absolvovalo minimálně 3 výpravy či víkendové akce. 

  

Co je potřeba 
 
Vybavení na každou schůzku: 

 skautský zápisník – pro děti, které jsou z 2. třídy a starší (vázaný blok 

formátu A5 na psaní různých informací, úkolů apod.) 
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 trháček (malý blok, ze kterého je možné vytrhnout papír na hru, vzkaz 

apod.), 
 propiska nebo něco jiného na psaní, co se hned nezlomí či nevypíše, 
 pastelky nebo fixy (stačí šest základních barev) 
 nůžky,  
 šátek,  
 uzlovačka (2 m dlouhé lano o průměru asi 5 mm, příp. alespoň prádelní 

šňůra), 
 Stezka Lvíčat – získá od vůdce oddílu, 
 sportovní oblečení. 

 
Vybavení na jednodenní výpravu: 

 věci potřebné na schůzku 
 skautský kroj nebo oddílové tričko – viz dále, 
 kalhoty (krátké či dlouhé dle počasí), 
 pevná obuv (kožené kotníčkové boty), 
 batoh na záda (ne chlebník), 
 jídlo, 
 pití, 
 pláštěnka, 
 vybavení dle pokynů (peníze na vlak…). 

Vše je zabaleno v malém batohu na záda (se dvěma popruhy), nic se nenosí v ruce. 
 
Vybavení na vícedenní výpravu: 

 věci jako na jednodenní výpravu a navíc: 
 spací pytel (spacák), 
 karimatka (podložka na spaní), 
 oblečení dle počasí (v zimě teplé a na převlečení, nezapomenout na 

zvláštní spací oblečení),  
 přezůvky, 
 toaletní potřeby (kartáček, pasta, ručník, mýdlo...) 
 jídlo dle pokynů (většinou na první den), 
 další vybavení dle pokynů (např. ešus, lžíce…). 

Věci na vícedenní výpravu balíme do velkého batohu na záda (ne do velké tašky a 
nic do ruky), bereme jen nejnutnější vybavení – s batohem se vždy jde kus cesty 
pěšky, takže každá věc navíc dítě tíží a unavuje.  

 

Skautský kroj 

Světlušky a vlčata jako všichni ostatní skauti nosí skautský kroj. Nováček si ho 
pořizuje po určité době, většinou během prvního půlroku. Na tábor je kroj nutný. 
Tvoří jej košile šedé barvy, žlutý šátek (který máme jako oddíl vlastní a dítě ho od 
nás dostane) a krátké či dlouhé tmavé (nejlépe zelené či hnědé) kalhoty (příp. 
sukně). Dalším základním vybavením kroje pro nováčka je: 

 
 turbánek (spojuje se jím šátek na krku), 
 žlutá šňůrka s píšťalkou, 
 mezinárodní domovenka s nápisem CZECH REPUBLIC (našívá se nad 

pravou kapsu) 
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 domovenka s nápisem PRAHA (našívá se na levý rukáv hned pod okraj), 
 číslo oddílu 1 (našívá se na levý rukáv asi 2 cm pod domovenkou), 
 znak oddílu (lvíček, našívá se 2 cm pod číslo oddílu) 
 znak šestky (barevný trojúhelník či vlček, našívá se 2 cm pod znak oddílu) 
 znak střediska (našívá se na cíp šátku). 

 
Jednotlivé součásti kroje a krojová košile se prodává ve skautské prodejně. 
Střediskový znak a některé nášivky na kroj (domovenka, číslo oddílu, znak šestky) 
můžete získat také od vedení oddílu. 

 

Co budete možná kupovat ve skautské prodejně 
 
Skautskou prodejnu JUN najdete na adrese Haškova 7, Praha 7 – Holešovice. 

Prodejna provozuje rovněž internetový obchod, který naleznete na následujícím 
odkazu:  http://www.junshop.cz/. 

V prodejně JUN můžete uplatnit 5% slevu, kterou prodejna poskytuje členům 
našeho střediska. Jedinou podmínkou je uvedení čísla zákaznického účtu při 

placení: 58674670056. 
Kromě skautské prodejny je možno nakupovat v jiných prodejnách s turistickým 

vybavením (někdy mají i lepší výběr než ve skautské prodejně, např. při výběru 
batohů, spacáků apod.), např. Hudy sport, Rock Point, apod.  
 
 Krojová košile – je vhodné nakupovat s dítětem, vyzkoušejte ji a kupte trochu 

větší (ale ne o moc). Cena cca 500 Kč. 
 Spacák – prodávají se různé typy, nejlepší je poradit se s prodavači ve 

specializovaných prodejnách. Spacák nemusí být do extrémních mrazů. Ceny 
jsou různé podle výrobce a kvality. 

 Karimatka – (případně alumatka) podložka na spaní při vícedenních 

výpravách. Cena cca 100 Kč. 
 Malý batoh (na jednodenní výpravy)  
 Velký batoh (na vícedenní výpravy) – musí být přiměřeně velký na dítě, 

nejlépe přírodní barvy. Výhodou jsou stahovací pásky na bocích a hlavně 
bederní pás. Opět by Vám měli poradit v prodejně. Batoh kupujte s dítětem, ať 
si jej zkusí.  

 Ešus – třídílná jídelní miska. 
 

S výběrem vhodného vybavení Vám rádi poradíme i my. 

 

Kdo oddíl vede a pracuje s dětmi 
 
V čele oddílu stojí vůdce oddílu – dospělý skautský činovník, který má splněnou 

čekatelskou a vůdcovskou zkoušku, má zdravotnický kurz a je k vedení pověřen 
střediskem. Na přípravě programu se podílí jeho zástupce a další pomocníci, kteří 
mají složeny různé zkoušky zajišťující jejich kvalifikaci při práci s dětmi (čekatelská 
zkouška, zdravotnický kurz). 

 

http://www.junshop.cz/
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Kolik stojí členství v oddíle 
 

Výdaje spojené s členstvím v oddíle jsou zhruba následující: 
 

 roční členský příspěvek – zhruba 1 000 – 1 200 Kč, platí se do konce října 

(příp. do měsíce od přihlášení do oddílu); zahrnuje registrační poplatek 
(peníze, které částečně odvádíme středisku a částečně vyšším organizačním 
složkám Junáka) a oddílové příspěvky (peníze, které využívá oddíl 
k zabezpečení vlastní činnosti) 

 peníze na výpravy – většinou u jednodenní výpravy asi 150 Kč na vlak, 

vstupné apod. (neplatí se vždy), u vícedenní akce (platí se ubytování, doprava 
a strava, příp. vstupy) na víkend cca 300 – 400 Kč. 

 cena tábora se pohybuje okolo 3 000 Kč za dvoutýdenní tábor.  
 peníze na nákup vybavení – záleží na tom, co již máte (spacák, karimatka, 

ešus…) a co musíte teprve kupovat – ve skautské prodejně nebo někde jinde. 

 

Kam se může obrátit starší chlapec či dívka se 
zájmem o skauting 
 

Na Zahradním Městě a v Hostivaři působí oddíly 92. střediska Šípů. Kromě 
našeho oddílu tedy také oddíly skautů a skautek (chlapci a dívky 11 – 15 let) a 
kmeny roverů a rangers (chlapci a dívky starší 15 let). Tyto oddíly spolupracují, 
potkávají se na společných akcích, některé mají společné klubovny. Znáte-li 
někoho, ať už je to Vaše či sousedovo dítě, které má zájem o skautský oddíl, může 
se obrátit na vůdce jednotlivých oddílů (kontakty a odkazy na webové stránky jsou 
na poslední straně). 

Další informace o Junáku je možné získat na oficiálních internetových stránkách 
www.skaut.cz. 

 

Co dělat pro to, aby se Vaše dítě stalo členem oddílu 
Lvíčat 
 
 pročíst tyto informace, 
 podle domluvy se setkat a seznámit se s vůdcem oddílu a vedoucím schůzky, 

vyjasnit případné dotazy a nejasnosti, 
 vyplnit přihlášku, jejíž součástí je i fotka a kopie kartičky pojišťovny, a 

odevzdat ji na schůzce, 
 zaplatit roční členský příspěvek, 
 zajistit potřebné vybavení na schůzky a výpravy, 
 podporovat jej v zájmu o činnost (účast na schůzkách, výpravách) 
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Kontakty na vůdce a vůdkyně našeho oddílu 

 
Oddílový kontaktní e-mail: 1.lvicata@centrum.cz 
 
Vůdkyně oddílu:  
 Tereza Hypšmanová – Manda 
 tel.: 604 476 713, e-mail: tereza.hypsmanova@seznam.cz 
 
Zástupce vůdce oddílu: 
Daniel Sviták - Koumák 
tel.: 732 228 419, e-mail: dansvitak@gmail.com 
 
Kontakty na zástupce naleznete na našem webu – http://1lvicata.wz.cz 
 
 

Odkazy na internetové stránky 

 
 http://www.budmesipem.cz/ - naše 92. středisko Šípů 
 http://www.1lvicata.wz.cz - náš 1. oddíl světlušek a vlčat Lvíčata 
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