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Představení zdravotnického kurzu „ZDrSEM“

úvod
Nazdar bratři a sestry,
Měsíce únor a březen jsou pro náš oddíl tento rok dost neobvyklé.
Pořádáme méně společných akcí, protože na ně není tolik času. A budu
k vám upřímný, není to jen kvůli těm několika dním, o které jsme
v únoru ochuzeni. Spousta naší pozornosti v těchto měsících směřuje
jinam a může to vypadat, že je nám to „jinde“ milejší, než naši členové
a chvíle strávené společně. Mám proto potřebu Vám říct, že i když to
tak může vypadat, není tomu tak! Únor a březen jsou tento rok měsíce
celostátních vzdělávacích akcí. V únoru se konaly víkendové semináře
HelpDesk v Zábřehu a Trignis v Praze, na kterých se vedoucí z našeho
oddílu učili, jak pro Vás a s Vámi vytvářet lepší družinový program,
nebo jak správně předávat duchovní ideály skautingu. V březnu zase
vyrazíme do Kolína na Elixír, na kterém se vedoucí i rádcové dozví
o novinkách ve skautském světě, které budeme moct využít v našem
oddíle. Důvod, proč teď jezdíme tak často pryč tedy není to, že by nás
snad čas strávený v oddíle už nebavil, ale protože chceme, aby pro nás
pro všechny byl tento čas co nejpříjemnější a nejpřínosnější. I když
to znamená, že musíme výjimečně „odbýt“ dva měsíce jen jednou
výpravou, věříme, že to za to stojí. Třeba se nám už nestane to, že
nezvládneme zajistit tělocvičnu a přijdeme tak o skvělou akci. Za to
se Vám taky moc omlouvám a doufám, že výlet do obory Holedná byl
rovnocenným zážitkem. Kromě toho, že pořád někam jezdíme, trávíme
ale spoustu času spolu! V lednu jsme začali připravovat letošní tábor
a věřte mi, že bude stát za to. Na novém tábořišti na nás čeká spousta
nového dobrodružství, ale i společných výzev. Tak doufám, že už se také
těšíte a pustíte se do nich s námi s chutí. Zatím se ale těšme hlavně
na společné schůzky a výpravy – přicházející jaro nahrává skautskému
životu v přírodě a tak začne společných akcí zase přibývat. Těším se, až
se zase potkáme – ať už na klubovně, nebo třeba v lese pod stanem!
Boro
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Informace o letním táboře
Milí rodiče, letošní tábor se blíží, přípravy jsou v plném proudu a my
Vám přinášíme první organizační informace.
Tábor se letos poprvé po 8 letech nebude konat v Kostelní Myslové.
Pojedeme na naše nové tábořiště u Kdousova na Třebíčsku
(GPS: 48.9871289N, 15.6618383E) a to v termínu 13. 7. – 3. 8. pro skauty
a 20. 7. – 3. 8. pro vlčata. Na novém tábořišti bude spousta práce, proto
Vás zveme na stavěčku, která s nejvyšší pravděpodobností proběhne
o víkendech 22. – 24. 6. a 29. – 31. 6. Budeme moc rádi, když přiložíte
ruku k dílu a také se seznámíte s místem, kde budou Vaše děti letos
(a snad i další léta) tábořit.
Další velkou změnu jsme letos udělali ohledně přihlašování na tábor.
Vzhledem k náročnosti příprav tábora jsme se rozhodli posunout
termíny – termín pro odevzdání přihlášek (budou k dispozici na
webu a na družinových schůzkách) tak bude na konci dubna, termín
pro odeslání platby za tábor na konci května. Pokud by to pro Vás byl
problém, dá se samozřejmě individuální domluvit na výjimkách, ale
prosíme Vás o maximální snahu termíny dodržet. Čím dříve budeme
mít k dispozici přihlášky i peníze, tím dříve se budeme moci místo
administrativy soustředit na program tábora.
Vzhledem k tomu, jak rychle se náš oddíl rozrůstá, jsme se rozhodli znovu
zavést pravidlo pro přijetí na tábor. Tábor je vyvrcholením skautského
roku a našeho výchovného snažení. Proto chceme, aby s námi na tábor
jezdily děti, které dobře známe a které jeví o skauting a náš oddíl zájem.
Pravidlem pro přijetí na letošní tábor je tedy pravidelná účast na
družinových schůzkách (a schopnost omluvit se z účasti) a také účast
na alespoň 2 víkendových výpravách za toto pololetí (únor až červen).
Splnění pravidel však nebudeme posuzovat nijak technokraticky, ale
individuálně a s přihlédnutím k vážným důvodům nesplnění jsme
připraveni z podmínek slevit. Věříme ale, že by neměl pro nikoho, kdo
má o skautování upřímný zájem a chodí do oddílu rád, být problém tyto
požadavky splnit.
Díky za pochopení a těšíme se na táboře!
Za vedení oddílu, Boro
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Sobotní dopolední řádění
v Kohoutovicích (9. 3.)
Vloni jsme nebyli, letos ale jedeme! V sobotu 9. 3. se po roční pauze
vypravíme opět na dopolední koupání. Tentokrát to bude do aquaparku
v Kohoutovicích, kam se společně s oddílem podíváme poprvé!
Sraz

9. 3. v 9 hodin na zastávce Ot. Ševčíka linky 84

S sebou

šalinkartu/2x jízdenky na 60 minut, ručník, plavky,
sprchový gel a hřebínek. Myslete na to, že venku v ten den
nemusí být úplně teplo, takže teplé oblečení!

Cena (koupat se budeme hodinu a půl)
do 14 let = 50,nad 14 let = 110,Návrat

12:15 na Staré osadě

Pro účast je povinné vyplnění přihlašovacího formuláře, který naleznete
na webu nebo v QR kódu níže!
Na všechny plavce, potápěče a vodníky se těší Jura

Trhlina (17. 3. – termín změněn)
Je tu další setkání pro všechny rovery rádce a činovníky 10. střediska.
Budeme se 17. března v 17 hodin na klubovně bavit o skautské výchovné
metodě.
Přihlašování u Šmako do 10. 3.
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Zápis z HelpDesku 2019
Na den zamyšlení jsme se vypravili na exkluzivní akci jménem HelpDesk.
Proč píšu exkluzivní? Možná proto, že se koná jednou za dva roky,
možná proto, že přijede celá výkonná rada, starosta, spousta 34 lektorů.
Taky velká řada zajímavých účastníků (121 skautů a 122 skautek) –
vedoucích středisek, výchovní zpravodajové, hospodáři, členové revizní
komise, vedoucích oddílů, členové střediskových rad a další.
Akce trvala celý víkend a byla rozdělena na pomyslné 3 části.
V pátek byla diskuze se starostou, výkonnou radou, místostarostou
a část lidí z náčelnictva. Poté byla aktivita od organizátorů, ke dni
zamyšlení.
Celá sobota byla připravena na podporu středisek, kdy jsme dopoledne
měli možnost navštívit programy ohledně družinového systému,
roveringu, mentoringu, založení oddílu a další. Po obědě jsme si opět
vybírali z velké řady programů, některé byly pro revizáky, či hospodáře,
pak tu byli programy ohledně skautisu, grafickém manuálu, kodexu
dospělých, Canvě, také program pro výchovné zpravodaje a hromada
další. Večer jsme měli možnost po střediscích si sdílet získané informace
a pokusit se rozplánovat změny, ke kterým jsme došli při programech.
Také probíhala debata o nových šátcích, noční hra, nebo film. po
programech se Simča a Čtverec chopili kytara a ukázali jsme světu, jak
naše středisko umí zpívat :)
Neděle dopoledne byla zaměřená na osobní rozvoj. Přednášky byly
o syndromu vyhoření, jak zvládat stres, linkedinu, timemanagementu
a další. Po něm už bylo jen ukončení, shrnutí a oběd. Bylo nám ukázáno
video, které připravili organizátoři a všichni jsme u něho pořádně
nasmáli.
Co můžu jen dodat, že každá taková akce je strašně dlouho připravovaná
i proto, aby účastník si odnesl co nejvíc. Tudíž pokud máte možnost něco
takové navštívit, tak neváhejte a jeďte.
S láskou Šmako
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Zápis z výpravy s červánkem
S děvčaty z Červánku jsme se sešli v hojném počtu na nádraží
v Židenicích. Odtud jsme s jedním přestupem v Pardubicích dojeli až do
Přelouče, kde jsme málem nestihli vystoupit, jelikož dle tabulky ve vlaku
byla teprve Dlouhá Třebová. Po přibližně půlhodinové cestě pěšky jsme
dorazili na základnu přeloučských skautů.
Tam jsme se dozvěděli jsme se, že je potřeba vyzvednout nebezpečný
zombie vir u radnice a uschovat jej v bezpečí. Jediným háčkem bylo, že
radnici jsme museli najít sami. Večer pak následovaly seznamovací hry.
Druhý den ráno jsme po rozvičce a snídani vyrazili do města. Měli
jsme obejít čtyři místa – každý tým jedno – a pak se potkat u pošty
a zjistit, kam dál. Během luštění jsme stihli s Luskem koupit na poště
pohled pro Chyťu. Šifra nás poslala k Hotelu VM (což znamená Vančura
a Malík, jak jsme později zjistili). Tam jsme viděli, jak se šílený vědec
Joker snaží prodat zombie vir někomu jinému. Pak jsme šli na krátký, asi
desetikilometrový výlet. Večer se promítal film Zataženo občas trakaře.
V neděli jsme vstali, pobalili se, uklidili základnu a šli ven. Tam jsme
si zahráli vlajkovku a šli na vlak. Cesta zpět proběhla bez jakýchkoliv
větších komplikací. Já osobně jsem si výpravu dost užil a myslím, že
ostatní také.
Google
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Zápis z výpravy do obory
holedná s třicítkou
Na první akci s kluky v novém roce jsme vyrazili na kratší výlet do obory
Holedná podívat se mimo jiné na to, jak si tam žijí divočáci. Sešlo se
nás celkem 23. Oboru jsme sice neprošli celou, ale prošli jsme naučnou
stezku, ze které jsme pak na konci výletu měli menší kvíz. Joker si pro
nás nachystal zajímavé hry – asi půl hodiny jsme nemohli říkat žádné ze
slov ano, jo, ne a pokud jsme ho řekli, dostali jsme trestný bod ve formě
tečky na ruku. Nejvíce trestných bodů měla Sandra, ale já jsem jich taky
neměla málo, jelikož jsem na to pořád zapomínala. Chvilku jsme si taky
hráli na zvířata a snažili se získat potravu na další zimu. Zvířat bylo
celkem pět druhů – ježek, zmije, vlk, liška a medvěd – a každé mohlo
sežrat nějaké jiné zvíře nebo naopak být jiným zvířetem sežráno, pokud
se s ním potkal. Oživit jsme se mohli potom v domečku. Joker pro nás
měl také sladké překvapení… Na konci jsme museli trochu popoběhnout,
abychom stihli autobus – ale nebojte, běželi jsme z kopce!
Sheia

Zápis z Bowlingu
V neděli 24. 2. se konal jako každý rok „Okresní turnaj v bowlingu“. Letos
se zúčastnilo 21 týmů (nebo 22, teď si to neuvědomuji), včetně našeho
střediska MAFEKING. Protože jsem bowlingový nadšenec, nemohl jsem
si tuto událost nechat ujít! Do týmu se ještě přidal ☺ ještě Jaspi a Joker
s Kamčou.
Minulý a předminulý rok se hrálo v Jundrově ve Stodole, ale protože nový
majitel to tam zrušil, tak jsme letos hráli v „Bowling Brno“ na Líšeňské
ulici (je to tam super, doporučuji tam někdy zajít).
Sraz byl v 18h a po vysvětlení pravidel začal samotný turnaj. Zahájil
jsem první hod v prvním kole STRIKEm. Jak se mi to podařilo, opravdu
netuším, řídil jsem se pravidlem, že jsem tam koulí prostě „mrsknul“
a ono to tam nějak popadalo. ☺ Stejně tak se tímto pravidlem řidili
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všichni v týmu a asi díky tomu se nám podařilo házet STRIKE nebo
SPARE. Samozřejmě nechyběli ani ty žlábky. ☺ Ty žlábky nám ani tolik
nevadili, protože jsme se dostali do play-off, vůbec poprvé za tu dobu,
co se turnaje pravidelně účastníme. Asi nám k tomu pomohla právě ta
taktika „hoď a nějak to popadá“. V play-off to už úplná sranda nebyla,
ale podařilo se nám umístit na 5 místě! Turnaj skončil okolo 21 hodiny
a po vyhlášení výsledků jsme jeli domů s pocitem, že jsme nečekali, že se
umístíme tak vysoko! Od zlaté kuželky nás o proti minulých ročníků dělí
už jen kousek a příští rok si půjdeme pro ni! A nebo se aspoň pokusíme
umístit mezi 2 a 5 místem! ☺
Za celý večer jsme jako tým naházeli 734 bodů (335 bodů v rozstřelu
a 399 bodů v play-off).
Jura

Zápis z plesu
Ano, je to tak, plesová sezóna je v plném proudu a nevyhla se ani našemu
středisku. Náš ples se uskutečnil 8. února v HaDivadle. Prostory jsou
opravdu úžasné – v předsálí je bar a spoustu místa na sezení v menších
i větších skupinkách, sál je pak stupňovitý, takže všichni dobře vidí
a dole pořád zbývá dost místa jako taneční parket. Program byl pestrý,
po předtančení od skautek ze třicítky, oficiálním zahájení a proslovu
od vůdce střediska – Viléma vystupoval brněnský písničkář Šimon
Peták. Ten ukázal svou vlastní osobitou tvorbou, u některých písniček
ho spontánně doprovodili Desert s Mončou svým improvizovaným
divadlem. Další hudební vystoupení zajistila kapela MECH z Mikulova,
rovněž s vlastní tvorbou. Po celou dobu byl otevřený bar s velkou
nabídkou alko i nealko nápojů a o kousek dál byl pro všechny připravený
pomenší raut. Střediskový ples byl skvělá příležistost k netradičnímu
setkání s kamarády, skauty i neskauty, s lidmi které při běžné činnosti ve
skautu tolik nepotkáváme, s vedením střediska, s rodiči i s lidmi, které
bychom na plese opravdu nečekali.
A ano, byla tam i moje máma!
Matěj
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Skautský dobrý skutek 2019
Dobrý skutek je jedním ze základních prvků skautské výchovy, který nás
provází od počátku hnutí. Baden-Powell v jedné ze svých knih píše, že
„skaut je aktivní v konání dobra, nikoli pouze pasivně dobrý.“
I proto se mají skautky a skauti snažit každý den vykonat alespoň jeden
dobrý skutek a rovery provází heslo „Sloužím“.
Už třetím rokem pořádá Junák celostátní akci Skautský dobrý skutek.
Během jednoho měsíce budou skauti a skautky ze všech koutů republiky
konat dobro, kterým se snaží měnit svět okolo sebe k lepšímu. U toho
přece nesmíme chybět!
Pokud máš nápad, jak pomoci lidem nebo přírodě ve svém okolí, navrhni
ho kamarádům ve družině a společně se svým rádcem uspořádejte
vlastní Skautský dobrý skutek. Nezáleží na tom, co uděláte – každý
dobrý skutek se počítá, tak se u něj nezapomeňte i bavit :)
Boro
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Představení zdravotnického
kurzu „ZDrSEM“
Ahoj Libore, asi nejsi úplně první, kdo si potřeboval udělat zdravotnický
kurz. Ale asi jediný, kdo navštívil ZDrSEM. Mohl bys nám tento kurz
přiblížit?
Ahoj, ZDrSEM je zdravotnický kurz na kterém, jako na většině ZK, získáte
certifikát Zdravotníka zotavovacích akcí, se kterým můžete působit jako
zdravotník/ice na táboře. To je asi jediná věc, ve které je ZDrSEM tradiční.
ZDrSEm se pořádá na různých místech České republiky včetně Brna
a Prahy a nabízí kurzy různě zaměřené. Kromě toho běžného, na kterém
jsem byl já, nabízí např. kurz Horal, kde se zaměřuje na první pomoc
ve ztížených podmínkách odlehlé přírody nebo jednodenní kurzy Trial
a Reaguj pro ty, kteří se chtějí naučit základy první pomoci a na několika
denní kurz ZZA nemají čas.
Proč je dobré si ho udělat?
Zdravotnický kurz je skvělý v tom, že připravuje na situace, které nás
v životě můžou potkat kdykoli a kdekoli. I když nechcete dělat zdravotníka
na táboře, autonehody ani infarkty si své oběti a místa výskytu nevybírají.
Každý z nás se tak může v životě dostat do situace, kdy díky pár hodinám
stráveným na kurzu bude schopný někomu zachránit život. A to podle mě
za tu námahu stojí.
Co se na kurzu dozvíš?
ZDrSEm je specifický v tom, že se zaměřuje na situace, kde je naše pomoc
opravdu zásadní. Lektoři tak „neztrácejí čas“ vyučováním toho, jak
perfektně obvázat vyvrknutý kotník nebo jakým pohybem vytahovat
klíšťata. Většinu času strávíte nácvikem krizových situací – autonehod,
hromadných zranění, ohrožení na životě… Hlavní v takové situaci totiž
podle instruktorů ZDrSEMu je umět správně zareagovat, přizpůsobit se
situaci a jednat s rozvahou. A to si člověk musí zažít.
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Jak dlouho kurz trvá?
Pokud si to správně pamatuji, kurz trval od pondělí do pátku, vždy od
rána do odpoledne. Dělají se ale i víkendové semináře, nebo - jak jsem už
psal – kratší varianty.
Zkusíš si i něco prakticky?
Nic jiného na ZDrSEMu v podstatě neděláš! Ze začátku si odsedíš pár
nezbytných přednášek, které jsou ale vždy dělány záživně a se zapojením
posluchačů, ale drtivou většinu kurzu strávíte v terénu při maskovačkách.
Super je, že si vyzkoušíš obě strany. Na polovině maskovaček ošetřuješ, na
druhé polovině jsi ošetřován
A co tě na tom kurzu nejvíc zaujalo?
Právě ta míra praktičnosti, naprosto precizně připravené maskovačky
a sympatičtí instruktoři.
A v čem je odlišný od ostatních zdravotnických kurzů, proč sis ho vybral?
Vybral jsem si ho proto, že jsem na něj měl dobré ohlasy a věděl jsem,
že kurz není o odsezení povinných hodin kvůli získání papíru, ale že se
účastníky opravdu snaží připravit na zásadní životní situace. Má to
ale i nevýhodu. Sice teď vím, jak reagovat na hromadnou autonehodu,
ale dělat zdravotníka na táboře bych si netroufl. Pokud tedy jdete na
zdravotnický kurz hlavně kvůli tomu, ZDrSEM bych Vám nedoporučil.
Už si někdy použil získané informace a naučené dovednosti?
Používám je v každodenním životě celkem pravidelně. Naštěstí jsem
ještě nemusel nikoho resuscitovat, ani ošetřovat tepenné krvácení nebo
otevřenou zlomeninu, ale ovlivnilo to způsob, jakým se dívám na svět
okolo. Jsem daleko pozornější a opatrnější, nosím s sebou lékárničku…
prostě jsem připraven zakročit, kdyby bylo třeba. Z tohoto důvodu bych
ZDrSEM doporučil každému skautovi a skautce, kteří chtějí být připraveni
zachránit život.
Díky za rozhovor a přeju co nejmíň rozbitých kolen a ošklivých oděrek,
Šmako
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