Bodovaná je každá akce – schůzky, oddílovou i výpravy. Kolik
bodů za co dostaneš, se dozvíš v říjnu. Bodování je velmi
prestižní záležitost – má silnou tradici, probíhá od samého
vzniku velké Jedenáctky a vítězství není bráno na lehkou váhu!
Za prvenství se uděluje i speciální odborka Žlutý bobr, kterou
vítěz může nosit na kroji!

JAKÉ ZMĚNY TĚ TEDY ČEKAJÍ?
Zcela zásadní změna bude v programu – tedy v hrách a dalších
aktivitách, které budeš se svou novou posádkou prožívat. Konečně totiž
dojde na propracované etapovky, plachtění, Navigamus, zahraniční
akce, pořádné jarní prázdniny na lyžích apod. Takový program ale
s sebou nese vyšší nároky na tvoji samostatnost a chuť se občas poprat
například s nepřízní počasí. Už se tě zkrátka nikdo nebude ptát, jestli
náhodou nemáš mokro v botách, všechno bude daleko víc na tobě.
S přechodem ke skautům také končí doba, kdy ti auto vozilo tašku
plnou věcí, které jsi na akci třeba ani nepoužil. Od této chvíle budeš
muset vážit každou drobnost, protože co si naložíš, to si taky poneseš…
Na tebe a tvou družinu čeká během celého skautského roku velká dávka
skvělých akcí, které si rozhodně nenech ujít. Přejeme ti hodně sil
do dalšího úseku skautského putování!

KDE A JAK ZÍSKÁVAT INFORMACE?


V následujících odstavcích se pokusíme shrnout odpovědi na všechny
tvé možné otázky.

JAKÉ JSOU ZMĚNY V AKCÍCH A PROGRAMU?






Jak jsi zvyklý, čeká tě každý týden schůzka na Valše. Schůzku
vede kormidelník, případně člunař. Kormidelník to nemá vůbec
jednoduché, a aby se schůzka povedla, vyžaduje to také tvoji
aktivitu a poslušnost, i když ti některý program třeba zrovna
nebude po chuti.
Vždy první pondělí v měsíci je oddílovka. To je vlastně schůzka,
na které se sejde celý oddíl. Každá oddílovka je především
velký boj mezi jednotlivými posádkami v připravených hrách.
Na oddílovce se také vyhlašuje měsíční bodování, probíhá
zpětná vazba k minulému měsíci a předávají se informace o
akcích, které nás čekají. Daný týden pak již nejsou schůzky!
Když už jsme nakousli to bodování. Novinkou u skautů je také
celoroční velká soutěž o zajímavé ceny (mikina, mačeta apod.),
která spočívá v tvé snaze ukořistit během roku co nejvíce bodů.




Veškeré informace najdeš vždy s dostatečným předstihem na
webu: barka.jedenactka.eu. Hned na úvodní stránce si přečteš
aktuality – tedy informace o nejbližší akci, případně jiné
informace, které ti admiralita bude chtít sdělit. Pod odkazem
Termínovník najdeš stejně jako na vlčáckém webu přehledný
kalendář všech plánovaných akcí – abys pokaždé dost dopředu
věděl, že je výprava a neplánoval si tam jiné akce. Občas se
nějaké méně závazné sdělení objeví i na Vzkazovníku, kde
můžeš psát svoje postřehy i ty.
Druhá cesta je také přes počítač. Konkrétně mailem. Každý
skaut v jedenáctce má totiž svou mailovou schránku. Tobě ji
založíme také a naučíme tě ji používat. Před začátkem každého
měsíce ti přijde mail s kompletními informacemi o daném
měsíci. Stačí se tam tedy vždycky podívat a budeš mít přehled!
Informace o výpravách a další hledej také na nástěnce
v klubovně.
Vyplatí se také mít telefonní čísla na celou admiralitu a
především na svého kormidelníka. Najdeš je na webu či
v klubovně na nástěnce. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady,
stačí zavolat.

POTŘEBUJI NĚJAKÉ NOVÉ VYBAVENÍ?


Na vícedenní výpravy budeš potřebovat navíc krosnu nebo
baťoh, který se ti dobře ponese. Pokud se jej chystáš s rodiči



vybrat, dej na rady starších kluků – kormidelníků, roverů - rádi
ti poradí, mají velké zkušenosti.
Stejně jako u vlčat se vyplatí mít nepromokavé kotníkové boty –
pohorky.

JSOU NĚJAKÉ ZMĚNY V PLACENÍ AKCÍ?


V placení žádné změny nejsou. Tvoje konto se od vlčat převádí
ke skautům se všemi penězi, které tam máš. Dál také zůstává, že
menší akce se na místě neplatí – stačí jednou za čas (třeba půl
roku) donést správci kont – Kuřeti – určitou sumu, která pokryje
tvoje výdaje. Větší akce – vícedenní, tábor apod. se však platí
zvlášť. Příslušný obnos, který bude sdělen v informacích,
zaplatíš normálně na srazu.

ČEKÁ MĚ ZASE NOVÁČKOVSKÁ?


To víš, že čeká. V podstatě celý první rok máš na to, abys splnil
takzvaného Nováčka, kterého dostaneš na začátku října na tvé
Rozlučce. Po splnění všech podmínek, které Nováček předkládá,
můžeš jít ke skautskému slibu. Ten bývá i na jarních
prázdninách!

Tak to je snad vše. Kdybys cokoli dalšího nevěděl, neváhej se zeptat.
Do dalšího úseku skautské stezky ti za celou admiralitu hodně štěstí
přeje tvůj kapitán:

Tomík – kapitán 11. oddílu ČB

