
ve skautském roce nezastu-

pitelnou a téměř hlavní roli v 

našich plánech a my se jejich 

pečlivé přípravě věnujeme již 

od února. Spolupracujte pro-

sím s vedoucími, pomůžete 

nám zajistit bezproblémový 

chod táborů. Zároveň se 

nebojte na ně obrátit s ja-

kým dotazem, rádi Vám vše 

vysvětlíme. 

Tábory ale náš rok nekončí - 

oddíly už také připravují 

podzimní plány akcí, do kon-

ce června by Vám měli být k 

dispozici. 

Děkujeme za vaši přízeň a 

podporu!  

 

Středisko Kompas Brno 

Vážení rodiče a přátelé 

Kompasu,  

Po krátké přestávce Vám 

opět přinášíme informace a 

aktuality o činnosti našeho 

střediska.  

Hned na úvod jedna velmi 

potěšující zpráva: Středisko 

KOMPAS v roce 2019 zare-

gistrovalo 260 členů, z toho 

186 dětí. Je nás tedy zase o 

kousek více, přepisujeme 

historii každým rokem. Sa-

motný Junák - český skaut, 

organizace, do které patříme 

i my, letos zaregistrovala 

celkem 64 383 členů po celé 

ČR. Jsme součástí největší 

výchovné organizace u nás. 

Děkujeme rodičům i dětem 

za šíření dobré pověsti. Bu-

deme Vám vděční, když v 

tom budete pokračovat i 

nadále - oddíl Orion aktuál-

ně hledá nové členy do svých 

řad.   

Letos máme za sebou kromě 

úspěšných náborů i mnoho 

povedených dětských akcí, 

jako byly podzimní prázdniny 

v Praze, hned několik akcí 

„Ukliďme Česko“, výstup k 

mohyle Ivančena, nebo 

úspěšná prezentace Niky na 

pěvecké soutěži Vozem-

bouch. A samozřejmě tradič-

ní střediskový ples.  

Tento jarní oběžník opět 

věnujeme připravovaným 

táborům. Letní tábory hrají 

Personální změny  

Chlapecký oddíl ORION má nové-

ho vůdce! Od ledna vede oddíl 

Petr Žufan, spolu se stávající oddí-

lovou radou složenou z vedoucích 

družin. Jeho pravou rukou je Zden-

da. Děkujeme Michalovi za jeho 

mnohaleté nasazení v oddíle a pře-

jeme novému vedení Orionu hod-

ně úspěšných akcí a spokojených 

dětí. 

ORION nabírá nové členy! 

Jsme komorní chlapecký brněnský oddíl, který by rád 

rozšířil své řady. Jezdíme hodně do přírody, věnuje-

me se netradičním činnostem a snažíme se naše členy 

rozvíjet po všech stránkách. Vládne u nás příjemná 

atmosféra a dobré vztahy jak mezi vedoucími, tak 

mezi dětmi. Pokud hledáte pro svou ratolest smyslu-

plnou zábavu s dobrou partou, ze které si odnese 

nové znalosti a dovednosti, nebojte se napsat 

na email petr.zuf@skaut.cz  

E-bulletin střediska přímo domů 

Krátké zprávy z Kompasu 

    É - K O M P A S  

   bulletin pro rodiče střediska 
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Květinový den … aneb Český den proti rakovině 

Jednou za rok se skauti, skautky a vedoucí vydávají do ulic prodávat kytičky. Český den proti rakovině 

pořádá Liga proti rakovině. Jedná se o nejstarší sbírku v ČR a je jediná, do které se naše středisko 

aktivně zapojuje.  

Cílem sbírky je preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi. 

Za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou pre-

venci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení 

onkologických center. Barva stužky bude meruňková, hlavním tématem letošní sbírky je nádorové 

onemocnění plic. Více informací: https://www.denprotirakovine.cz/cesky-den-proti-rakovine/ 

        

 Sraz: ve středu 15. 5. 2019 v 8:00 na České pod hodinami 

 Návrat: cca ve 14:00 tamtéž - až prodáme všechny kytičky

 S sebou: jídlo a pit na celou dobu, KROJ 

  

 Pro účastníky je za odměnu nachystaná Afterpárty  

 Sraz: 16:00 v Lužánkách před SVČ  

 S sebou: jídlo, pití a deku na piknik; ufo, zpěvníčky, kytaru  

 

Máme tu druhou vlnu nabídky objednávky triček naše-

ho 15. střediska Kompas. Je vhodné nejen pro děti na 

výlety či tábor, kdy může být kroj nepohodlným odě-

vem, ale i pro „skautské“ rodiče nebo prarodiče!  

Říkáte si, proč kupovat další skautské tričko, když už 

máme družinové a možná i oddílové? Střediskové trič-

ko slouží jako stmelovací prvek Kompasu napříč oddí-

ly. Reprezentuje středisko mezi ostatními skauty a 

když v něm vyrazíme na výpravu, každý díky skautské-

mu logu pozná, že jsme skauti. Pokud se oddíly roz-

hodnou, mohou tato trička použít jako krojová. Využití 

najde na všechny výlety i výpravy. V neposlední řadě si 

myslíme, že je pěkné a velmi podařené, za což vděčíme 

Fifi s Marty.  

Neváhejte a objednejte tričko třeba pro celou rodinu. Triko je barvy petrolejové od značky 

Adler typu "basic". K objednání je v pánském i dámském střihu. 

Cena jednoho pánského nebo dámského trika s potiskem je 180,- 

Objednávejte na oddílových stránkách nebo ZDE 

Poslední termín objednání a zaplacení objednávky je 2. 6. 2019 

Středisková trička - 2. vlna objednávek 

https://www.denprotirakovine.cz/cesky-den-proti-rakovine/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLtoN-DIqo9MXq7ho_tXPGUO1YYcvBTIf3dcvpbYbQlyfg-A/viewform
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ZTV patří vedle táborů a zahajovacího ohně k tra-

dičním akcím, na kterých se potkává celé středisko. 

Malí, velcí, staří, mladí a dokonce i bývalí členové 

střediska. Středobodem celé třídenní výpravy 

je Závod Turistické Všestrannosti, odtud také zkrat-

ka ZTV a název celé akce. Závod má dvě části: 

Robův běh a vaření.   

Každý ze tříčlenných týmu musí absolvovat běžec-

kou část, kde nezískávají body pouze za rychlost, ale 

získávají body také na několika stanovištích, která 

po cestě potkají. A jak už název závodu napovídá, 

stanoviště jsou všestranně zaměřená, od zálesáckých 

dovednosti až po moderní technologie.  

V cíli je čas na krátký odpočinek a každý tým má 

potom za úkol vlastními silami a ze surovin, které si 

přivezli z domu, vytvořit teplé jídlo, kterým by 

okouzlili porotu. Že se jídlo vaří na ohni a porota 

po očku sleduje i práci s ohněm a okolo ohniště, to 

jistě netřeba zmiňovat ;).  

Celý soutěžní den je potom večer uzavřen slavnost-

ním ohněm, kde jsou vyhlášeny výsledky závodu. 

Neméně podstatnou částí je slavnostní zakončení 

celého skautského roku, kde oddíly hodnotí, co 

všechno se jim povedlo a prozradí snad i něco málo 

o táboře.  

Pozornému čtenáři neunikne, že se stále nedozvě-

děl, proč se běží Robův běh. Respektive proč zrov-

na Robův, když ani vedoucí nikoho takového nepa-

matují. Inu, tady musíme zabrousit trochu do histo-

rie.  

Po obnovení skautingu v roce 1990 se tehdy pionýr-

ská skupina KOMPAS rozdělila a jeho část založi-

la pod vedením Igora Slatkovského nové skautské 

středisko KOMPAS. Jeho činnost navazovala na 

práci, kterou Igor společně s Medúzou, Robem a 

dalšími lidmi pod hlavičkou „turistického“ oddílu 

začali už v dobách socialismu. Vedoucím jednoho ze 

zakládajících oddílů, 15. chlapeckého oddílu, byl 

Rob. Na tomto místě už lze jen citovat slova, která 

jsou na jeho památku otištěna v almanachu střediska 

ke dvacátému výročí:  

 

Rob Bartůšek – jeden z prvních členů oddílu.  Sporto-

vec s mimořádnou kondicí. Jeden z nejméně vážných lidí 

na středisku. Se smyslem pro fair play větším, než si byl 

ochoten přiznat. Dychtivost po životě. Pro své kluky jen 

to nejlepší. Vedoucí Bobrů. Dobrý vedoucí. To se pozná 

právě na nich. Když 27. května 1993 po zlé nemoci 

jako 22letý zemřel, nezůstal rozhodně nikomu nic dlu-

žen.  

  

To, co jsme mohli udělat, bylo alespoň na jeho po-

čest pojmenovat střediskový závod, kterého se kaž-

dý rok účastní nová vlčata a světlušky a nenechat 

tak na jeho památku zapomenout. 

ZTV 

ZTV 17. – 19. 5. 2019 

Místo: tábořiště Oslavka u Oslavan 

Sraz: v pátek 16:10 na hlavním nádraží 

Návrat: v neděli 16:04 tamtéž 

Cena: 250 Kč 

S sebou  

spacák, karimatka, kroj, nůž, lžička, ešus, baterka, zpěvníčky, šátek, pláštěnka, sportovní oblečení a 

obuv, jídlo a pití na páteční večeři, suroviny na soutěžní vaření podle domluvy v družině, stan do sku-

pinky (kdo nemá, domluví se s družinovým vedoucím), šalinkarta + 2x jízdenka na 5 zón NEBO 2x 

jízdenka na 6 zón.  

Kontakt: Bulďa - Jan Závala, 739 707 523 
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TÁBORY KOMPASU 2019 

Letní tábory jsou vyvrcholením naší celoroční skautské činnosti. V Kompasu začíná příprava táborů už 

začátkem února a nyní je tak už v plném proudu!  V létě 2019 se oddíly rozhodly pro lehce netradiční 

model. Oddíly Nika a Orion se po třech letech rozhodly opět uspořádat společný velký tábor na stře-

diskovém tábořišti v Čáslavicích. Oddíly Allium i Lynx se rozhodly pro druhý letní turnus a pro mož-

nost zkusit nějaká nová tábořiště. Více informací níže nebo u vedoucích jednotlivých táborů.  

 

Podmínkou účasti dítěte na táboře je odevzdání následujících dokumentů:  

 ●  posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci potvrzený ošetřujícím 

lékařem. Platnost posudku je 2 roky ode dne vydání. Posudek musí obsahovat i potvrzení o po-

vinném očkování dítěte. K dispozici by jej měl mít ošetřující dětský lékař. Po skončení tábora Vám 

budou odevzdané posudky vráceny.   

 ●  zdravotní dotazník (dostanete spolu s informacemi o táboře)  

  ●  průkaz pojištěnce (stačí kopie)  

 ●  prohlášení o bezinfekčnosti  

 ●  léky k pravidelnému užívání spolu s pokyny,…  

 

Svým podpisem na přihlášce také stvrzujete, že souhlasíte s naším táborovým řádem. Prosíme, pečlivě 

si ho projděte, rádi Vám zodpovíme případné dotazy:  

 

Táborový řád letních táborů Kompasu 

- Chováme se k sobě navzájem pěkně a kamarádsky, řídíme se skautskými zákony.   

- Nikdo neodchází z tábora bez vědomí vedoucích.   

- Účastníci tábora jsou povinni řídit se pokyny vedoucích.   

- Všichni respektují a dodržují Denní režim.   

- Udržujeme v pořádku a čistotě sebe, svá obydlí i celý tábor (odpadky házíme do koše, ve stanu nemá 

nikdo jídlo a pití).   

- Nemoci, zranění i jakékoliv jiné zdravotní potíže se ihned hlásí zdravotníkovi.   

- K táborovým stavbám a vybavení se chováme ohleduplně.   

- Do kuchyně smí vstupovat pouze služba.   

- Děti se podílejí na chodu tábora (účastní se služeb v kuchyni a nočních hlídek).   

- Vedoucí mají právo kontrolovat osobní a soukromé vybavení účastníků (z hygienických a bezpečnost-

ních důvodů).   

- V celém táboře je zakázáno přechovávání a užívání alkoholu a omamných látek.  

 

PŘIHLÁŠKY na tábory jsou k dispozici na schůzkách u vedoucích, nebo na webových strán-

kách oddílů. Odevzdejte je prosím do 31.5.2019  
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Tábor oddílů NIKA a ORION 

Termín: 29.6.-13.7.2019 (so -so) 

Místo: Čáslavice, Kraj Vysočina, GPS: 49.1445025N, 15.7506278E  

Cena: 2800 Kč (do 10.6. 2019 na účet: 2500040569/2010) 

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte (prvních 6 číslic) + kód 111 (xxxxxx111). 

Kontakty:  

 Hlavní vedoucí: Petr Žufan, petr.zuf@skaut.cz, 776 070 346   

 Zástupce HV: Hana Chvílová, hana.chvilova@skaut.cz, 608 647 151   

 Zdravotník: Anna Poláková, anna.polakova@skaut.cz, 725 654 314 

 Zástupce zdravotníka: Martin Váňa, kajakar.martin.vana@seznam.cz, 732 467 083 

 

Schůzka pro rodiče proběhne ve středu 29.5.2019 na klubovně Boženy Němcové od 18:00. 

Pokud se Vaše dítě zúčastní poprvé, máte-li nějaké dotazy ohledně tábora nebo se chcete dozvědět, 

jak bude probíhat, jste srdečně zváni! 

 

Tábor oddílu ALLIUM 

Termín: 14.-28.7.2019 (ne –ne) 

Místo: Tábořiště u obce Držková u okresu Zlín GPS: (N 49°19.40950', E 17°48.21033')  

Cena: 2800 Kč (do 10.6. 2019 na účet: 2500040569/2010) 

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte (prvních 6 číslic) + kód 444 (xxxxxx444). 

Kontakty:  

 Hlavní vedoucí: Zuzana Janáčková, zuz.janackova@skaut.cz, 773 099 874   

 Zástupce HV: Monika Chvílová, monika.chvilova@skaut.cz, 775 352 329  

 Zdravotník: Jakub Mičánek, jakub.micanek@skaut.cz, 605 555 920  

Schůzka pro rodiče proběhne ve středu 29.5.2019 na Jabloňce od 17:30.  

Tábor oddílu Allium zve všechny své rodiče na závěrečný táborový oheň, který proběhne v 

sobotu 27. 7. večer. Více informací o této jedinečné nabídce u vůdkyně tábora. 

 

Tábor oddílu LYNX 

Termín: 13.-26.7.2019 (so –pá) 

Místo: Tábořiště Černá voda, Orlické Záhoří, GPS: 50°15'4.198"N 16°30'48.071"E 

Cena: 2800 Kč (do 31.5.2019 na účet: 2500040569/2010) 

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte (prvních 6 číslic) + kód 333 (xxxxxx333). 

Kontakty:  

 Hlavní vedoucí: Pavel Černovický: p.cernovicky@skaut.cz, 732 220 624  

    Zástupce HV: Viktorie Geryšerová, viki.geryserova@skaut.cz, 722 484 347 

 Zdravotník: Petr Žufan, petr.zuf@skaut.cz, 776 070 346 

  

Schůzka pro rodiče proběhne v neděli  9.6.2019 v rámci grilování pro rodiče. 
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Skautský tábor – podrobný manuál nejen pro rodiče nováčků 

 Skautské tábory mají u nás tradičně čtrnáct dní. Pořádají se většinou v rámci jednotlivých 

oddílů, takže děti stráví celou dobu v kolektivu dětí a vedoucích, které znají ze schůzek a výletů. Tá-

bory se obvykle konají na našich dvou loukách poblíž města Třebíč. 

 Každému táboru předchází stavěčka, které se účastní současní i bývalí vedoucí a starší děti a 

společně staví tábor (přes rok na louce nic nenecháváme).  

 Hlavní přidanou hodnotou skautského tábora je, že děti se i v průběhu tábora v rámci svých 

možností podílejí na chodu tábora – starší si staví postele, mladší podlážky do stanů, pomáhají 

s dalšími táborovými stavbami (sušárna, vzkazovník,…), sbírají dřevo a chystají slavnostní ohně, vaří a 

pomáhají v kuchyni, v noci hlídají tábor. Tyto činnost pomáhají všestrannému rozvoji dětí a mnohdy si 

z nich děti odnesou více dovedností a zážitků, než ze všech  her. 

 V průběhu celého tábora spí děti i vedoucí ve sta-

nech. Mladší děti (světlušky a vlčata) spí po dvojicích ve sta-

nech s podsadou, starší po skupinách v tee pee na vlastnoruč-

ně vyrobených postelích. Na tábořišti máme dále dřevěnou 

kuchyň, ve které probíhá příprava jídla, dva vojenské hangáry 

(jeden slouží jako jídelna, druhý je sklad jídla a materiálu), 

umývárnu, polní sprchu a latríny nebo kadibudky v blízkém 

lese. 

 Děti mají na táborech zajištěné jídlo pětkrát denně, 

teplý oběd i večeři a pitný režim po celou dobu tábora. Pit-

nou vodu dovážíme z nedalekých vesnic. Pokud dětem zbude 

z prvního dne tábora nějaké jídlo, nebo jim přijde v průběhu 

tábora v balíku, dáváme jej podepsané do skladu jako preven-

ci proti plesnivění, myším nebo mravencům (děti si jej mohou 

kdykoli vyzvednout). 

 Ještě před odjezdem na tábor doporučujeme sehnat 

dětem teplý spacák (v noci bývá i v létě opravdu zima), poho-

dlné boty, ze kterých dítě nemá puchýře, a pro starší (skauty 

a skautky) i velký batoh, který dítě dokáže delší dobu nosit na zádech. Dále se hodí pořádná pláštěnka 

a kvalitní nůž. Co naopak důrazně nedoporučujeme, jsou mobilní telefony a další elektronika. Důvodů 

je několik – slabý signál, možnost namočení nebo navlhnutí a hlavně nemožnost dobytí baterie po 

celou dobu tábora (na tábořišti není zdroj elektřiny). S dětmi se můžete spojit pomocí dopisů nebo 

pohlednic a v krizových situacích skrze telefony vedoucích. Před táborem dostanete podrobný seznam 

věcí na tábor, kterého doporučujeme se držet. 

 Přihlašování na tábor probíhá pomocí papírové přihlášky, která bude k dispozici u vedoucích 

i ke stažení na internetu, a kterou je potřeba vyplněnou a podepsanou odevzdat do konce května. 

Před každým táborem se bude konat informační schůzka, o které Vás informují vedoucí Vašeho dítě-

te; přijít mohou všichni rodiče, kteří si chtějí poslechnout další informace ohledně konkrétního tábora 

nebo se na cokoli zeptat. Týden před táborem pak probíhá vybírání batohů a kufrů, které pojedou na 

tábořiště autem. Při této příležitosti je také potřeba odevzdat všechny papíry zdravotnické dokumen-

tace. 

 Cena tábora vychází z podrobně sestaveného rozpočtu. Zahrnuje stravu, dopravu, materiál 

na hry a částečně i tábornické vybavení. Všichni vedoucí jedou na tábor jako dobrovolníci ve svém 

volném čase, nebo o své dovolené, na tábor také finančně přispívají. 

 Na letní tábory částečně přispívají některé zdravotní pojišťovny, nebo zaměstnavatelé pro-

střednictvím FKSP či jiných benefitů. Sociálně a finančně slabší rodiny mohou získat příspěvek na tábor 

prostřednictvím soc. dávek. Pro vystavení faktury k zaplacení tábora, nebo následně o vystavení potvr-

zení o zaplacení tábora, prosím kontaktujte vedoucí jednotlivých táborů. 

 Další informace o jednotlivých táborech naleznete na webových stránkách jednotli-

vých oddílů, u vedoucích nebo na informační schůzce. 
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Plán akcí Kompasu 

 

Květen    

15. 5.  st Květinový den    středisko 

17. - 19.5. pá-ne ZTV     středisko 

  

Červen    

1. 6.  so Roverský Ufobal     R&R, vedoucí  

2. 6.  ne Dětský Ufobal     středisko11.11.  

   

Červenec 

29. 6. - 13.7.  so - so Tábor      NIKA + ORION 

13. - 27. 7.  so - so Tábor      ALLIUM, LYNX 

 

Září 

2. 9.  po Zahajovací oheň    středisko 

22. 9.  ne Střediskový sněm    vedoucí 

  

Říjen 

26. - 29. 10. so - út Podzimní prázdniny   středisko 

 

Únor 2020    

29. 2.  so Střediskový ples   středisko 

Junák - český skaut,  

středisko Kompas Brno, z.s. 

Boženy Němcové 29 

612 00 BRNO 

IČ: 621 57 515 

 

Web: http://skaut-kompas.cz  

E-mail: vankova@skaut-kompas.cz 

Telefon: 776 666 085 

 https://www.facebook.com/skaut.kompas 

Kontakt na nás... 

http://www.kompas.skauting.cz/
https://www.facebook.com/skaut.kompas

