Junák – český skaut,
středisko ÚTA Nové Město nad Metují, z. s.

2. oddíl vodních skautek „Vydry“

INFORMAČNÍ SEŠITEK PRO NOVÉ ČLENKY
2. ODDÍLU VODNÍCH SKAUTEK VYDRY
CO JE TO SKAUTING?
Skauting je největší sdružení mladých lidí a na celém světě má 40 milionů
členů. V České republice skautuje v současnosti 48 000 lidí.
Skauting jsou přátelé, kamarádi, společenství. Skauting je příležitost
rozvíjet se, prožít nevšední zážitky, žít naplno, zábavně a zajímavě,
pomáhat věcem kolem sebe k rozvoji, hledat směr pro svůj život a získat
praktické dovednosti.
Skauting dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit
před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým,
schopnost spolupracovat, schopnost rozhodovat se – i brát v úvahu zájmy
svého okolí.
Ve skautu si člověk sáhne na GPSku i foťák, učí se orientovat se v přírodě,
prolézat jeskyně a slaňovat skály, putovat po horách, sjíždět vodu. Důležité
ale je, co se člověk učí mimochodem přitom – že má cenu se o něco snažit.
Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat, být součástí týmu i věcí,
ne pozorovatelem…

CÍLE SKAUTSKÉ VÝCHOVY
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich
duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností
tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým,
druhým, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu
s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem
Baden Powellem. Jedná se především o světové bratrství a sesterství,
konání pozitivních činů, snahu budovat dobré vztahy, mít pozitivní
myšlení. Důraz je kladen i na duchovní rozměr (směřování k dobru, lásce,
službě, přátelskému setkání …). Buduje se kladný vztah k přírodě a
výchova člověka je založena na principech demokracie.

Život ve volné přírodě je školou pravého lidství. Zušlechťuje člověka, budí
v něm statečnost, neodvislost, lásku k pravdě, důvěru ve vlastní sílu.
(Ernest Thompson Seton)
Je možné, že zlo je nutné a že někdy i zvítězí, ale jednej tak, aby nezvítězilo
skrze tebe a s tvojí pomocí.
(Alexander Solženicin)

PRINCIPY SKAUTINGU
Skautské hnutí je založeno na třech základních principech:
a) povinnost k Bohu, chápaná jako povinnost hledat v životě vyšší
hodnoty než materiální;
b) povinnost vůči ostatním, chápaná jako věrnost své vlasti, která je
v souladu s úsilím o mír, o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi,
národy a různými sociálními skupinami; je pojata jako závazek účastnit
se na rozvoji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a
přírodě;
c) povinnost vůči sobě, chápaná jako odpovědnost za rozvoj sebe sama.
Tyto principy jsou vyjádřeny ve skautském slibu a zákonu.

SKAUTSKÝ ZÁKON, SLIB, HESLO, PŘÍKAZ, POZDRAV
Skautský zákon zní:
1. Skautka je pravdomluvná.
2. Skautka je věrná a oddaná.
3. Skautka je prospěšná a pomáhá jiným.
4. Skautka je přítelkyní všech lidí dobré vůle a sestrou každé
skautky.
5. Skautka je zdvořilá.
6. Skautka je ochránkyní přírody a cenných výtvorů lidských.
7. Skautka je poslušná rodičů, představených a vůdkyň.
8. Skautka je veselé mysli.
9. Skautka je hospodárná.
10. Skautka je čistá v myšlení, slovech i skutcích.

Skautský slib zní:
“Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
– sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době
– plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské
– duší i tělem být připravena pomáhat vlasti i bližním.”
Skautka může ukončit slib dodatkem: “K tomu mi dopomáhej Bůh.”
Heslo:

“Buď připravena!”

Denní příkaz:

„Vykonej denně alespoň jeden dobrý skutek.”

Skautský pozdrav: “Nazdar”, vodní skautky a skauti: “Ahoj”

A JAK TO CHODÍ U NÁS V ODDÍLE?
Náš oddíl Vydry vznikl v roce 1996. Jsme součástí skautského střediska
„ÚTA“ Nové Město nad Metují, kde působí další 4 oddíly.
Jsme oddíl dívčí, do party bereme všechny holky od 8 let. Jsme oddíl
vodácký, tedy rády jezdíme i na vodu, a to na pramicích, kánoích a
kajacích a nyní i nově na naší první plachetnici.
Celoroční program našeho oddílu je poměrně intenzivní a pestrý. Oddíl je
rozdělen do tří posádek (dvě jsou skautské – holky od 12 let a jedna je
žabičkovská – holky do 12 let). Každá posádka se schází pravidelně jednou
týdně na odpolední dvouhodinovou družinovku. Zde hrajeme spousty her a
v teplejších měsících jezdíme na lodích po řece Metuji. Kromě těchto
posádkových schůzek se přibližně jednou za tři týdny vypravíme většinou
na celý víkend do blízkého i vzdálenějšího okolí. V teplejším období roku
jezdíme na vodu, do skal a lesů či do jeskyní; v zimě obouváme běžky i
sjezdovky. Některé z pátků věnujeme zvelebování klubovny a jejího okolí.
Vyvrcholením našeho celoročního snažení a odměnou skautkám a
žabičkám za jejich celoroční aktivitu jsou tábory. Jeden rok pořádáme
dvoutýdenní tábor stálý u nějaké řeky či rybníka, který je určen pro
všechny členky. Další rok je pak pro skautky tábor dvoutýdenní putovní po
nějaké řece a pro žabičky kratší dvanáctidenní stálý tábor. Samozřejmostí
jsou pro nás také akce, kde někomu nebo něčemu pomůžeme. Každý rok se
staráme o podzimní úklid okolo kostela sv. Barbory na Rezku a téměř
každý rok se snažíme udělat někomu radost (Stacionář NONA, Ústav
sociální péče pro mládež Kvasiny, Městské středisko sociálních služeb
Oáza). V posledních letech jsme se zapojily do Tříkrálové sbírky a sbírky
Kapka.

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ČLENKY ODDÍLU
Chodit do našeho oddílu nemůže každá, ale jen ta, kterou to baví a zároveň
jenom ta, která se chce podřídit skautským zákonům, oddílovým pravidlům
a upřímně se snažit podle nich řídit a žít.
Kázeň, slušné jednání – členka by měla poslouchat bez zbytečného
napomínání kapitánky, lodivodky i kormidelnice. Vyžadujeme od děvčat
přímé, pravdivé a čestné jednání. Nemluvíme hrubě a neslušně,
nenadáváme si, oslovujeme se přezdívkou nebo křestním jménem.
Docházka – každá členka oddílu má povinnost účastnit se akcí a
družinovek. Důvodem k omluvě dlouhodobé neúčasti je nemoc, povinná
školní akce a též příprava a účast na závodech či vystoupeních jiných
organizací, ve výjimečných případech i víkend nebo oslava trávená s rodiči
(akce jsou 1× za 3 týdny, ostatní víkendy mohou členky trávit s rodinou).
Pokud se členka nemůže akce či družinovky zúčastnit, musí tuto
skutečnost předem oznámit kormidelnici nebo lodivodce.
Neustálé sebevzdělávání – pro nováčka to znamená, aby do jednoho roku
od vstupu do oddílu složila nováčkovskou zkoušku. Dále má členka plnit
zkoušky v předepsaném rozsahu. Chceme-li být dobrými skautkami,
nesmíme zapomínat ani na dobré chování a prospěch ve škole.
Účast na brigádách – pokud členka chce chodit do oddílu i v dalším roce,
je nutné, aby se účastnila i společné práce oddílu. Skautky a rangers (12 18 let) se podílí na zvelebování naší loděnice alespoň patnácti hodinami a
žabičky (do 11 let) alespoň deseti hodinami brigád v průběhu každého
školního roku. Práce pro nás není trest, ale způsob, jak si vylepšit prostředí
pro činnost a též dobrá možnost, jak se lépe poznat.
Oddílový tábor – vyvrcholením celoroční činnosti je tábor, který je
odměnou každé člence oddílu, která je k tomu způsobilá především účastí
na akcích a brigádách a v neposlední řadě též svým chováním.

KONTAKTNÍ A INFORMAČNÍ ÚDAJE

STUPNĚ VYBAVENOSTI
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III. STUPEŇ (družinovky)
lodní deník
propiska a tužka

poznámkový blok
zavírací nůž
píšťalka
KPZ
skautská stezka
šátek
(plavba žabiček)
přezůvky
Pokud ti byla svěřena kronika, nezapomeň ji doma!

uzlovačka
sportovní oblečení
a boty na sebe

II. STUPEŇ (jednodenní akce)
oddílové tričko
průkaz pojištěnce
jídlo a pití (1,5 l)
toaletní papír
+ věci uvedené ve 3. stupni

průkaz na slevu jízdného
pláštěnka

I. STUPEŇ (vícedenní akce)
spacák
karimatka
věci na spaní
ešus a lžíce
náhradní oblečení
vhodný batoh
baterka
oddílový zpěvník
+ věci uvedené ve 3. a 2. stupni

sáček na špinavé prádlo
hygienické potřeby
menší batoh na výlety

NA VODU
náhradní oblečení
plavky
pokrývku hlavy

boty do vody
(pláťáky s plnou špičkou a patou)
igelitovou tašku na mokré věci
nenasákavé oblečení

opalovací krém
ručník

KRABIČKA POSLEDNÍ ZÁCHRANY
svíčka, škrtátko a sirky, drátek, provázek (1-2 m), polštářková náplast,
2-3 hřebíčky různé velikosti, 2-4 připínáčky, malá tužka, 5 špendlíků,
různé 3 špendlíky zavírací, 2 jehly, černá a bílá nit, 3 různé knoflíky,
peníze (50 Kč), zabalený kousek křídy, známky (3x), březová kůra, kousek
gumy na gumování, 5 gumiček, papírek na poznámky, (zabalená žiletka)

web: www.junak-uta.cz (odkaz 2. oddíl – VYDRY)
foto: vydry-nm.rajce.net
kapitánka oddílu: Zuzana Vančáková
e-mail: zuza.vancakova@seznam.cz
mobil: +420 724 928 105
zástupkyně kapitánky oddílu: Marie M. Horčičková
email: horcickovamarie@gmail.com
mobil: +420 733 664 534

