Dubnové číslo občasníku TOM BVÚ pro rodiče, členy a veterány

ZPRAVODAJ BVÚ
Duben 2006

ÚVODEM

V

ážení rodiče a kamarádi, je to už
dlouho, kdy jsme Vás oslovili formou oddílového zpravodaje – Občasníku. Tato dlouhá doba však nebyla
vyplněna nečinností, spíše naopak, přes
celou řadu akcí a jiných starostí nám
prostě nezbyl čas.

se všemu ostatnímu s čím se mohou během roku setkat.
Nejinak tomu bylo také loni a tak se
z některých pomalu stávají ošlehaní mořští vlci. Fotky jsou jako obvykle
k shlédnutí v oddílovém fotoalbu.
Pro ty, kteří se jachty nemohou z nějakých důvodů zúčastnit, přesto, že by si to

těže pro malé i větší až ke slavnostnímu
Galavečeru v Hornickém muzeu, vyplněnému multimediální přehlídkou mapující
60 let historie BVÚ a vystoupením Jarka
Nohavici a skupiny HOP TROP.
Neděle završila oslavu turnajem v softbalu, za účasti jiných oddílů i několika oddílových generací.

Vzpomínka na Karla
16. listopadu 2005
Již tradiční podzimní akce, která vzpomíná na nezapomenutelného Karla Líbu,
ale slouží také k setkání bývalých členů.
Nejinak tomu bylo tentokrát, snad jen
s tím rozdílem, že po skončení jsme se
neodebrali domů, ale autobusem na
Pevnost.

Rádcovský kurz
Jistou kompenzací jistě mohla být a zcela jistě byla publikace Kompas 1945–
2005 vydaná u příležitosti šedesátileté
činnosti oddílu.
Jelikož se však za dobu, která od oslav
uplynula, událo mnoho zajímavého, zvolili jsme formu Občasníku jako tu nejlepší,
abychom Vás s těmito zajímavostmi
mohli seznámit.
TOM BVÚ

určitě zasloužili, máme připraveno jinou,
netradiční, odměnu a sice vyhlídkový let
letadlem.

Pro oddílovou veřejnost
60 let BVÚ
6. – 8. května 2005
Ani zde nemůžeme alespoň krátce nevzpomenout na tuto významnou událost.

26. listopadu 2005
Akce pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit a své nabyté dovednosti předávat
dále opět splnila svůj účel. Několik desítek rádců a vedoucích kolektivů si určitě
přišlo na své při těchto tématech – šifrování, signalizace, hry, bystrost a organizace schůzky. Zajímavou zkušeností je
zejména účast externích lektorů, kteří se
na daná témata mohou dívat trochu z jiné
strany, což zase obohatí rozhledy našich
rádců.

Mikulášská besídka

PROBĚHLO

3. prosince 2005
Ani tentokrát na nás Mikuláš nezapomněl
a přinesl nám spoustu sladkostí.
Ovšem to až na závěr celé besídky, ta
byla vyplněna množstvím soutěží, při
nichž mohli ti nejlepší získat malé odměny a také body pro své družstvo. Ovšem
o vítězství přece nešlo, spíše se pobavit,
zazpívat si a neutéct, když na vás vybafne čert. Kdo vydržel, byl po zásluze odměněn sladkým balíčkem a také animovaným filmem.

Ani 60 let neubralo oddílu na síle a tak i
loňský rok a část toho letošního byla vyplněna mnoha akcemi, většími či menšími. Na nemálu z nich jsme se s některými z Vás setkali.
Jelikož by úplný výčet těchto akcí sám
vydal na celý občasník a možná ještě
něco navíc, zmíníme se zde pouze o
těch nejdůležitějších. Úplný výčet, včetně
fotografií můžete samozřejmě shlédnout
na webových stránkách oddílu, blíže
v sekci Internet BVÚ.

Jmelí

Jachtařská expedice 2005
10. – 17. června 2005
Pro ty nejlepší a nejaktivnější členy je už
tradičně připravena tato akce, vymykající
Vše začalo v pátek setkáním Veteránů,
vyplněného nejen vzpomínkami na prožitá léta v BVÚ, ale také soutěžemi s oddílovými motivy.
Sobota – hlavní den oslav byl ve znamení velkého jarmarku BVÚ. I přes počáteční nepřízeň počasí se nakonec podařilo uskutečnit veškeré plánované atrakce,
od vystoupení kapel a umělců, přes sou-

24. prosince 2005
Kalendář se přehoupl - Štědrý den - a tak
nezbývalo než vyrazit do Kyjovic pro tradiční kytičku. Krátká procházka na čerstvém vzduchu prospěla všem. Setkání
s přáteli byla příjemné a to chladné počasí šlo taky vydržet a tak bylo pěkně …
a večeře určitě chutnala.
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Nejen pro jiné oddíly
56. Sraz BVÚ
30. září – 2. října 2005
Opět na Bitovském mlýně, opět poslední
zářijový víkend, opět v plné síle – už po
56.
Přes nejisté počasí se celý víkend vydařil, téměř 400 účastníků mohlo být spokojeno. Při sobotním odpoledním programu
naplněném soutěžemi a hrami si každý
určitě našel tu svoji a mohl se porovnat

bodování. Ani v letošním roce o ni nepřijdou.

Nejen pro jiné oddíly
57. Sraz BVÚ
29. září – 1. října 2006
Snad nám nic nezabrání v pokračování
tradice podzimních srazů oddílů na staronovém místě – Biťáku, v tradičním termínu, s tradičním Pětibojem o Štít vítězů.
Místo konání: Bítovský mlýn

Rádcovský kurz
25. listopadu 2006
Také letošní rok nebude ochuzen o tuto
krátkou, ale jistě hodnotnou akci, která
jistě pomáhá vedoucím při jejich práci
s mládeží.
Místo konání: Klubovna BVÚ

Pro oddílovou veřejnost

s ostatními. Večerní táborák byl opět
krásnou tečkou za bohatým dnem a ti
kteří od ohně utíkali nad ránem při malé
přeháňce možná chraptí dodnes ...

Výpravy na hory
V průběhu zimy
I letos díky oddílovému autobusu jsme
vyjeli několikrát za sněhem do hor. Akce
byly určeny nejen pro lyžaře, ale také
pěší či bobaře a co víc, jedná se o jedny
z mála oddílových výprav, kterých se
mohou zúčastnit nejen členové oddílu,
ale také jejich rodinní příslušníci či Veteráni.

VIII. ročník festivalu
Harryho Moučky
4. března 2006
Už je to opět za námi. Úroveň byla
opravdu velmi vysoká. Asi nikdo z těch,
kteří chtějí uspět, nemůže spoléhat na to,
že ono to nějak dopadne, ale vystoupení
musí předcházet mnohatýdenní nacvičování. V hudební kategorii už nestačí jen
přijít s kytarou a „něco“ zazpívat, prosazují se už téměř malé orchestry, zejména
v podání Čmoudíku už ani slovo malé
není úplně vystihující ... Potěšující je, že
se naši hoši i tentokrát pečlivě připravovali a tato píle jim přinesla dokonce
v divadelní kategorii vítězství.

Souhrn
V roce 2005
…jsme uskutečnili zhruba 90 akcí, což
zahrnuje schůzky, výpravy a všechny
ostatní akce pořádaných oddílem. Pokud
spočítáme počet účastníků na akcích,
bez ohledů na to zda se opakují, dobereme se k úctyhodnému číslu 4.500.

PŘIPRAVUJEME
Pro členy oddílu
Jachtařská expedice 2006
3. – 10. června 2006
Akce je určena těm nejlepším a nejaktivnějším členům dle výsledků oddílového

Po celý rok pro Vás připravujeme nejrůznější typy akcí. Na tomto místě zmíníme
pouze ty tradiční a nejdůležitější. Avšak i
u těchto akcí může dojít z nejrůznějších
důvodů ke změnám, o podrobnostech
Vás budeme informovat na webových
stránkách oddílu. Pokud máte svůj e-mail
registrován pro odběr aktualit, jistě dostanete upozornění a podrobnosti
k jednotlivým akcím také elektronickou
poštou.
Na tyto akce je dobré se předem přihlásit
a to prostřednictvím e-mailového formuláře na http://www.bvu.cz/formular.asp
nebo na e-mailu bvu@bvu.cz .

Vzpomínka na Karla
16. listopadu 2006
Přijďte s námi v předvečer Karlových narozenin zavzpomínat na staré časy, ale
také oživit současnost oddílu.
Místo konání: Klubovna BVÚ

Mikulášská besídka
2. prosince 2006
Akce určena pro ty nejmenší, trochu větší
a také pro jejich rodiče. Bohatý program,
plný nejrůznějších soutěží a písniček,
vrcholí příchodem Mikuláše a filmem pro
celou rodinu. (Začátek a další porobnosti
budou včas upřesněny na webových
stránkách oddílu.)
Chceme Vás požádat, abyste své děti
na tuto akci přihlásili na oddílovém
webu, nebo na e-mailu popřípadě telefonicky (596 134 723).
Místo konání: Klubovna BVÚ

Nostalgické večery
Podzim, zima 2006/2007
Tyto akce jsou zatím pouze v našich hlavách a věříme, že jako většina našich
záměrů, se nám i tyto podaří uvést
v život. Při přípravách, průběhu, ale také
po oslavách 60. výročí BVÚ jsme přerovnali a zdigitalizovali obrovské množství
historických materiálů. I když je tato práce nekonečná a probíhá i v těchto dnech
a jistě bude probíhat v následujících letech, vybízí množství již zpracovaného
materiálu, nejen k jeho archivaci, ale také
praktickému využití. A právě tyto plánované akce by měli tuto funkci plnit. Rádi
bychom dělali tématicky (obdobím) zaměřené večery vzpomínek a setkání…

Místo konání: Klubovna BVÚ

Jmelí
24. prosince 2006
Co by to bylo za Štědrý den bez Jmelí.
Pro mnoho oddílovců je téměř nemyslitelné, že by sváteční dopoledne strávili u
televize či jiné „hodnotné“ zábavy, když
mají možnost setkat se s přáteli, vyjít si
na čerstvý vzduch a v neposlední řadě
přinést si domů kytičku jmelí. Připojte se
k nim.
Místo konání: bude upřesněno

Pro rodiče
Schůzka rodičů
18. května 2006 od 16,00
Tradiční „předtáborová“ schůzka slouží
nejen k setkání rodičů s vedením oddílu,
ale zejména informacím o novinkách v
oddíle, a vůbec o všem co se v oddíle
děje. Nemalá část je také věnována informacím o táboře.
Účast rodičů nováčků je téměř nutná, u
starších kluků pak může být nahrazena
jejich přítomností.
Místo konání: Klubovna BVÚ

PRO RODIČE
V této sekci najdete důležité informace a
pravidla, která v oddíle panují a bez jejichž dodržování není možno v BVÚ fungovat.

Plán činnosti
Zahrnuje povinnou část akcí oddílu. Povinností každého člena je mít na těchto
akcích, a úterních schůzkách minimálně
75% účast!!!

Duben – červen 2006
8. – 9 . 4.
12. - 16. 4.
22. – 23. 4.
28. 4. – 1. 5.
5. - 8. 5.
13. – 14. 5.
19. – 21. 5.
26. - 28. 5.
3. – 10. 6.
2. – 4. 6.
10. – 11. 6.
16. – 18. 6.
24. – 25. 6.
30. 6.

Volno
Velikonoční Pevnost
Volno
Dvoudenní pod stan*
Příprava na „13“*
Volno
Velká Jarní „13“*
Dvoudenní pod stan*
%
Jachtařská expedice
Dvoudenní pod stan*
Volno
Dvoudenní pod stan*
Stavba tábora
Odjezd na tábor

Akce označené * budou při nepříznivém
počasí změněny na Pevnost.
Jedná se o akci jen pro odměněné členy a je bráno jako by byli v době jejího
konání na ostatních povinných akcích
Velmi důležitá je účast na tučně vytištěných akcích !!!

%

Alternativní akce
Základní informace
Veškeré alternativní akce jsou nepovinné
a docházka na ně je zcela dobrovolná.
Ačkoli se snažíme nabídku maximálně
přizpůsobit jiným aktivitám oddílu, jsou
alternativní činnosti v poslední době hochy využívány ve velmi malé míře. Jedním z důvodů může být i malá informo-
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vanost rodičů. Proto jsme zde shrnuli
nejčastější nabídku alternativních činností.
• tělocvična

nějších dnech to je Bohumín a při pěkném počasí Olešná
Místo konání: Bohumín a Olešná

PŘÍSPĚVKY

•

oddílové kino

Oddílové bodování

•

lední hokej

•

paintball

Činnost pro každého bez
dopadu na rodinný
rozpočet

•

volejbal

•

nohejbal

•

aquapark

Je zrcadlem aktivity hochů v oddíle. Odráží veškeré jejich činnosti v průběhu
celého roku. Jeho vyhodnocení probíhá
s periodou půl oddílového roku. Velmi
důležitým
předpokladem
k dobrému
umístění je především účast na oddílových akcích, neboť docházka je alfou i
omegou fungování v oddíle.
Vítězství je samo o sobě velmi prestižní,
je však doplněno mnohými hodnotnými
cenami. Posuďte sami – vyhlídkový let
letadlem, možnost účasti na jachtařské
expedici – to už přece stojí za trochu
námahy ...

S dostavbou přístavby klubovny v letošním roce (o čemž se zmiňujeme níže) se
také rozroste nabídka alternativních akcí.
Některé budou zcela nové, jiné již dříve
organizované. Například
• kurzy PC
•

modelářský kroužek

•

hry na PC

•

besedy se zajímavými lidmi

•

koncerty a recitály

•

posilovna atd.

Tělocvična
každou středu od 16,00 –
18,00
Prostory tělocvičny nedaleko klubovny
umožňují aktivní sportovní vyžití zejména
v zimních měsících, kdy jsou venkovní
hřiště prakticky nepoužitelná.
Místo konání: Tělocvična HTJ Odra

Oddílové kino
dle domluvy
Koná se pouze při dostatečném zájmu
kluků. Zcela zadarmo mají hoši možnost
sledovat nejnovější filmy se super zvukem a obrazem za pomocí výkonné projekční techniky. Po domluvě mají na kino
přístup také rodinní příslušníci kluků.
Místo konání: Klubovna

Poukázky
Z důvodů větší motivace hochů, a to i
těch, kteří nejsou na špici Oddílového
bodování, jsme zavedli tzv. Poukázky.
V praxi to znamená, že se každý týden
vyhodnotí nejaktivnější člen na základě
největšího bodového přírůstku za poslední týden a ten získá poukázku
v hodnotě 50,- Kč – tou může zaplatit
veškeré alternativní akce (hokej, bazén,
paintball, …) a také řadu upomínkových
předmětů z výročí (tričko, almanach, CD,
…). Další v pořadí získají poukázku
v hodnotě 30,- Kč a 20,- Kč.

Nováčci
Tábor pomalu, ale jistě klepe na dveře a
s ním také potřeba doplnit stavy členů.
Hoši dostali možnost získat za přivedení
nováčka, mimo tradičních bodů, také po-

Rádi bychom podotkli, že jen provozní
náklady na novou klubovnu se pohybují
okolo 120.000, - Kč za rok. Dále jsou zde
náklady na Pevnost, tábořiště a další
činnost hrazenou z oddílového rozpočtu,
stejně jako nákupy opravy a navršování
veškeré oddílové výstroje a majetku. Ani
na jedné z jmenovaných věcí se hoši
finančně nepodílejí. Naši snahou vždy
bylo, je a bude, aby hoši mohli prožít svůj
volný čas smysluplně bez ohledu na jejich finanční situaci. V poslední době přispívá oddíl na činnost každého hocha až
6.000, - Kč/rok. Hoši se na této částce
podílejí 400, - Kč na příspěvcích (200, Kč pololetně).

Forma úhrady
Příspěvky mohou být hrazeny několika
způsoby:
1.) Půlročně hotově nebo převodem
na účet
a) 200, - Kč do konce února každého roku.
b) 200, - Kč do konce září každého
roku.
Pokud Vám nevyhovuje provést celou
platbu najednou, můžete zaplatit i 100, Kč za čtvrtletí. Celá částka však musí být
uhrazená do konce výše uvedených termínů.
2.) Měsíčně automatickým bezhotovostním převodem na oddílový
účet.
Jednoznačně doporučujeme druhou
variantu, tj. pravidelné srážky ze
mzdy. Nejen, že je to bez starostí, ale
také nemusíte posílat hotovost přes
kluky (hoši mohou dostat formulář, který
stačí podepsat, doplnit výšku srážek –
nejméně však 35, - Kč/měsíc – a odevzdat na mzdovou účtárnu zaměstnavatele.)

Lední hokej
každou sobotu zimní sezóny
od 20,10 – 21,40 pokud tomu
dovolí plán činnosti
Již několikátou sezónu mají hoši možnost změřit mezi sebou síly v tomto velmi
populárním sportu, na profesionálním

Každý podle možností
Kdo může pomoci

kluzišti. Stačí k tomu jen malá část běžné
výstroje a to – brusle, hokejka a přilba (z
důvodů prevence zranění).
Na této akci je spoluúčast 50, -Kč, kde
kluci mohou využívat nabyté poukázky
(viz. níže).
Místo konání: Zimní stadion Bohumín

Aquapark
Dle domluvy a plánu činnosti
Některé alternativní akce jsou organizovány nepravidelně dle domluvy. Aquapark je právě takovou akcí. V těch chlad-

ukázku v hodnotě 50, - Kč. Přesto toho
ne všichni využívají.
Proto bychom chtěli požádat také Vás,
pokud máte spolupracovníky, známé,
kteří mají hochy v tom správném věku
(bereme nováčky zhruba od 10ti let,
záleží na fyzické kondici a samostatnosti) povězte jim o oddíle, hoši Vám
mohou doručit informativní letáky jak
o oddíle tak o letním táboře.
Pomozte oddílu získat nové členy !!!

Rádi bychom apelovali na všechny,
jejichž možnosti jsou poněkud lepší,
aby brali uvedenou výši příspěvků jako minimální a pokud mohou, přispívali oddílu vyšší částkou.

Sociální program TOM BVÚ
Na druhé straně i přes stále velmi nízkou
výši těchto příspěvků, myslíme na rodiny,
které žijí i tak velmi skromně.
• Pokud dochází do oddílu dva sourozenci, zaplatí dohromady ne 400, Kč, ale 300, - Kč za půl roku.
•

Také u těch, kteří by považovali,
opodstatněně, tuto částku pro jejich
rodinný rozpočet za neúnosnou, rádi
bychom po individuální domluvě tento problém vyřešili.

4

Oddílový občasník

Nikdy nesmí být finance důvodem, aby
některý hoch nemohl do oddílu docházet.
Jsme přesvědčeni, že stanovená výše je
stále jen symbolickou, ale každá koruna
pomůže udržet oddíl v chodu bez omezení. I nadále zůstává drtivá většina nákladů, na bedrech oddílu, které pak kryjí
aktivity hochů.

INTERNET BVÚ
Mnozí z Vás jistě víte, že náš oddíl má
své stránky na internetu na adrese
www.bvu.cz

Základní informace
Na těchto stránkách najdete samozřejmě
standardní a nejdůležitější informace, ale
zároveň také mnoho aktualit.

Fotoalbum
Dnes je již ve fotoalbu mnoho tisíc fotek.
Stačí si jen vybrat ty, které vás zajímají a
vyšetřit dostatek času, neboť je na co se
dívat …

Aktuality
V této části se objevuji nejaktuálnější informace, které se týkají nejen našich členů, ale především oddílové veřejnosti.

Veteráni
Tato sekce má dnes již na webu BVÚ
své nezastupitelné místo. Spravuje ji Veterán Luděk Boháč. Sekce je naprogramována tak, aby si ji Veteráni mohli sami
naplňovat informacemi bez zásahu našeho „webmastera“.

Intranet
Již třetím rokem fungují stránky intranetu,
na kterých je aktuální a podrobný plán
činnosti, příspěvky týkající se aktuálních
událostí a mnoho důležitých a užitečných
rad a návodů. Rodiče zejména bude zajímat, že právě zde najdete informace o
tom, kdy se koná výprava co si váš syn
má na tuto výpravu vzít a další nenahraditelné informace. Jsou to právě tyto
stránky, které by rodičům měly sloužit
jako pomocník a průvodce oddílovým
světem.
Vstup na tyto stránky je pod heslem na
adrese intranet.bvu.cz. Nevíte-li heslo
pro vstup nezoufejte, hned na úvodní
stránce si o něho můžete požádat.

Možnosti
Chcete dostávat informace o Tábornickém oddílu mládeže a jeho akcích
do své pošty? Stačí se podívat na naší
internetovou stránku www.bvu.cz a tam
si zaregistrovat svůj e-mail.
Jakékoli problémy či náměty týkající
se webových stránek oddílu zasílejte
našemu „webmasterovi“ Chemikovi
na mail chemik@bvu.cz

jsme pro bývalé členy možnost stát se
čestným členem (Veteránem).

Jak se stát Veteránem
Samozřejmě, že hlavním důvodem zavedení čestného členství je, abychom stmelili a prohloubili soudržnost všech, kteří
měli s našim oddílem co dočinění a i nadále se cítí jeho součástí.
K tomu aby se člověk stal čestným členem (Veteránem) stačí pouze zaplatit
příspěvek 200, - Kč za rok.
Mimo akcí které přímo pořádají Veteráni,
mají všichni bývalí členové také přístup
na některé oddílové akce (např. výpravy
na hory či lední hokej). V ceně za tyto
akce je také zohledněno, zda mají tito
členové zaplaceny příspěvek a tak například běžná cena za výlet na hory je pro
Veterány a členy 50 Kč pro zbytek 80 Kč.

Plán činnosti veteránů 2006
(o přesných termínech budete přesně
informováni
e-mailem,
nebo
na
internetových stránkách oddílu)

KOHO
KONTAKTOVAT

Zahájena přístavba klubovny
Po několika letech se podařilo získat finanční prostředky na dostavbu plánované přístavby oddílové klubovny. Díky tomu v letošním roce bude přístavba dokončena a dále rozšíří možnosti aktivit
zejména pro vaše syny.

Ocenění primátora
TOM BVÚ byl oceněn primátorem města
Ostravy Ing. Alešem Zedníkem za dlouholetou práci v oblasti volného času dětí
a mládeže.

OSTATNÍ
Upomínkové předměty BVÚ
Při příležitosti 60.
výročí nepřetržité činnosti TOM BVÚ byla
vytvořena řada upomínkovýh předmětů.
Mnohé z nich jsou
určeny zejména pamětnkům, ale většina
z nich má charakter
ryze praktický - a co je
hlavní, získáte je, když podpoříte symbolickými částkami náší organizaci.

Pár slov úvodem

Almanach

Jelikož se sestavy družin s časem mění,
přinášíme na tomto místě aktuální seznam kontaktů na jednotlivé rádce družin.
V případě všedních problémů jakými jsou
omluvy, by se měli rodiče obracet právě
na tyto hochy a pouze v případě závažných problémů kontaktovat vedení oddílu.

Seznam kontaktů
Klubovna
Oddílové mobilní číslo
Vedení oddílu

Trička

596 134 723
603 899 040

603 899 040

vedoucí
Mgr. Petr MIKA – Akim 606 778 891
zástupce vedoucího - hospodář
Jiří RILKO – Jura
606 778 893
zástupce vedoucího - pro činnost
Kamil UHER – Losna
604 271 657
jestřáb pro řešení docházky
Ondřej KMETÍK – Upír 739 026 717
Rádcové jednotlivých družin
Daňci - Jan Horák – Hanýsek
777 190 161
Lišky - Jakub Křikala – Kuba
596 785 509
Rysové – Michal Prachař – Jožin
776 287 067
Veverky - Jan Hovorka – Melír
736 161 294
Vydry - Petr Šosták – Gedžit
728 784 472

VETERÁNI

CO PŘINESL ROK
2005

Oddíl se zajisté zapsal do srdcí mnoha,
kteří jím prošli. Aby tyto vzpomínky mohly
opět nabrat reálnějších rozměrů, zavedli

O tom co se udalo již pojednávala sekce
„Proběhlo“, zde ale naleznete zajímavosti
z oddílového života.

… a řada dalších jako vzpomínkové CD,
čepice, různé druhy podpalovačů a zápalek atd.

REDAKCE
Občasník vypracovali Skokan a Chemik
ve spolupráci s Akimem. Je určen pro
oddílovou veřejnost BVÚ.
Distribuován je rodičům prostřednictvím
členů a Veteránům (kteří zaplatili příspěvky).
Kontakty:
mail:
web:
telefon
fax:
adresa:

bvu@bvu.cz
www.bvu.cz
do
klubovny:
596 134 723
596134794
Křišťanova 15
702 00 Ostrava – Přívoz

