Ahoj Hanačáci!
Vítejte v říjnu a zároveň patnáctém roce HANACE! No vážně, už je to
patnáct let, co se parta kamarádů rozhodla založit svůj vlastní dětský
oddíl a pustila se do toho s takovou vervou, že dnes jen žasneme. Takže
tím téhle partičce patří veliký dík, protože nebýt jejich odhodlání a
nadšení, nechodí teď po světě tolik kamarádů s HANACÍ v srdci.

NOVINKY
Hned na zahajovací schůzku dorazily dvě nové tváře- Pája a Matyáš (který si rovnou
zasloužil přezdívku Moucha) a my z nich máme velikou radost! Jsou to parádní kluci,
z kterých se snad stanou naši dobří kamarádi a bude se jim u nás líbit. Dalším
nováčkem je Vojta, který zatím dokazuje, že do naší party rozhodně patří a my už se
teď těšíme na další schůzky (a snad i výpravy) s ním.
Hanačáci, nebojte se šířit zprávu, že oddíl pořádá nábor. Zatím je nás hrstka, ale věřím
tomu, že pár nových kamarádů přibude a pak to teprve budou vybiky, bitky a plížičky!
Na schůzce vám Moty ráda dá nějaké letáčky, které po domluvě můžete vyvěsit třeba
ve škole, nebo prostě kamaráda vezměte na schůzku, či ho odkažte na oddílové
stránky.

CO NÁS NEMINE
No jéje, toho bude spousta! Kromě schůzek stojí za zmínku hlavně dvě říjnové akce:
Pupkáči a Podzimky. Na Pupkáčích se popereme o řád Zlaté vařečky a nehynoucí slávu
(no fakt, na Barackovo buchtu nebo Špuntovo čínu vzpomínáme dodnes!) A Podzimky
budou v duchu zahájení dlouhodobé hry. A to není jen tak, protože taková
dlouhodobka, ta nás bude provázet celý školní rok. A vydobýt si vítezství nebude jen
tak…

PROGRAM
St 4.10.

Škola v troskách

Ema

Školní rok teprve začal, ale stejně se určitě najde spousta z vás, kdo by školu už teď
nejraději zrušil. A proto si užijeme silně antistresovou schůzku, abychom pak zase
mohli vesele do lavic.

Kdy a kde: 16:00-18:00 v loděnici
Vybavení: klasické= pití, papír, tužka, šátek, hodinky, uzlovačka, baterka (nejlépe
čelovka) a hlavně vhodné oblečení

Víkend 7.-8.10.

VOLNO

Pozor pozor, členové Hanace přihlášení na Krumlovský Vodácký Maraton do neděle
8. 10., mají startovné ZDARMA. Takže všichni nadšení vodáci, hurá na registraci zde:
https://krumlovskymaraton.com/prihlaska/

St 11.10.

Mimozemšťani

Kapsy

Jsou obyvatelé vesmíru milí zelení človíčci, nebo zákeřné vraždící stroje? Těžko říct,
snad narazíme na ty hodné…

Kdy a kde: 16:00-18:00 v loděnici
Vybavení: klasické= pití, papír, tužka, šátek, hodinky, uzlovačka, baterka (nejlépe
čelovka) a hlavně vhodné oblečení

Sobota 14.10.

Krumlovský Vodácký Maraton

.

Dobrovolná akce pro všechny závodníky s pádlem. Zájemci, hlaste se tady:
https://krumlovskymaraton.com/prihlaska/

Neděle 15.10.

Pupkáči

Ema

Pupkáči? Co to? Zkušení oddíláci už vědí, protože tohle je jedna z nejtradičnějších

výprav. Pupkáči proto, že si pořádně nacpeme pupky! A je jen na vás, čím. Pravidla

jsou jednoduchá: každý tým dostane řádné tábornické vybavení a hromádku surovin.
Zvítězí ten, kdo z nich připraví na ohni nejlepší polévku, hlavní chod a dezert. Celý

proces hodnotí vedení, které bude koukat nejen na to, jestli jste vyrobili správný
závěs na kotlík, ale i jak spolu fungujete v týmu.

Tak co, překoná letos někdo legendární chuťovky, nebo budeme chvátat domů za
maminčinou večeří?

Suroviny: 1l mléka, 0,5kg brambor, 0,5kg vepřové krkovičky, 1x hlávkový salát, 20dkg
nivy, pytlík loupaných mandlí, 3x cibule, 5x větší žampion
Sraz: 10:00 v loděnici, pak půjdeme na jižní zastávku na vlak (ten jede v 10:27 a
zastavuje v Boršově)
Návrat: 17:45 v loděnici
Vybavení:

-na srazu dostane každý tým: kotlíky, lopatku a celtu
-do týmu bude ještě třeba (přineste z domova): nádobí (prkýnka, nože,...),

koření, věci na umytí nádobí (houbičky, drátěnky, jar,...), sirky a vlastní suroviny

-a pak si každý jednotlivec ještě přibalí: ešus, příbor, vodu(minimálně 2-3
litry každý!!!)
-plus samozřejmě klasické vybávko (papír, tužka, šátek, hodinky,
uzlovačka, baterka), vhodné oblečení a dostatečně velký batoh (od srazu ponesete
velké kotlíky a spoustu jídla)
Cena: 250Kč

St 18.10.

Cykloschůzka

Moty

Na kole?! Vždyť bude zima! …ale nebojte, zahřejeme se až dost 
Kdy a kde: 16:00-18:00
Vybavení: klasické= pití, papír, tužka, šátek, hodinky, uzlovačka, baterka (nejlépe
čelovka), sportovní oblečení vhodné na kolo (přizpůsobte počasí), kolo v dobrém stavu,
helma

Víkend 21.-22.10.

VOLNO

St 25.10.

schůzka odpadá!

26.-29.10.

Podzimní výprava v Jistebnici

.

Víte, co nás čeká na této veledůležité výpravě? No přece zahájení nové dlouhodobé
hry! Takže jestli nechceš být mimo a chceš mít nejčerstvější zprávy o tom, jaké bude
téma příštího půlroku, nenech si tuhle výpravu ujít.
Sraz: ve čtvrtek 9:45 na vlakáči
Návrat: v neděli 15:52 tamtéž
Vybavení: obvyklé na výpravu, klasické schůzkové, karimatka, přezuvky, čelovka!,
čtvrteční oběd, dost místa v batohu *pro nováčky je povídání o výpravách na konci

Monitoru
Cena: 500Kč

1.11.

Ringo a spol.

Ema

Téma téhle schůzky nebude dílo a život Františka Ringo Čecha ani Ringo Starra, ale ta
méně známá hra Ringo a další jí podobné.
Kdy a kde: 16:00-18:00 v loděnici
Vybavení: klasické= pití, papír, tužka, šátek, hodinky, uzlovačka, baterka (nejlépe
čelovka), vhodné sportovní oblečení

JAK TO BUDE DÁL?
víkend 4.-5.11.

volno

neděle 12.11.

jednodenní výprava

víkend 17.-19.11.

volno

pátek 24.11.

Noční Výsadek

víkend 25.-26.11.

výprava

víkend 2.-3.12.

volno

víkend 8.-10.12.

Vánoční výprava

víkend 16.-17.12.

volno

lednové víkendy ještě upřesníme, ale dál se můžete těšit na:
víkend 3.-4.2.

Běžkaření na Lipce pro děti, rodiče i kamarády HANACE

jarní prázdniny 10.-18.3.

volno

29.3.-1.4.

Velikonoční výprava

18.-20.5.

Dračí lodě na Lipně

PÁR PRAVIDEL NA KONEC
 Potřebujeme, abyste se omlouvali, když nemůžete na schůzku či výpravu. V obou
případech stačí smska Emičce (na tel.č.: 728 821 333) nebo zpráva na její email
(pfefferovasarka@email.cz). V případě schůzky se stačí ozvat do jejího začátku,
u výprav co nejdřív, ideálně hned na předcházející středeční schůzce, nejpozději
však 24 hodin před srazem (nebo klidně měsíc předem, když už tou dobou víte,
jak to s vámi bude), potřebujeme od vás zprávu vždy, ať už nejedete, nebo ano.
Je to kvůli tomu, že musíme vědět, pro kolik lidí nakoupit jídlo, jaký připravit
program apod.

 Bohužel musíme po zkušenostech z loňska zavést nové pravidlo: za každé
pololetí musí mít každý člen účast na výpravách alespoň 50%. To se týká všech
jednodenek i víkendových výprav, u kterých není v Monitoru napsáno
„dobrovolné“ (to bývá v případě různých závodů, či větších hromadných akcí). Je
to kvůli tomu, že výprava je jednoduše něco úplně jiného, než dvouhodinová
schůzka a je velmi důležité mít zkušenosti i z nich. Jen na nich se totiž dá
zažít, jaké to je rozdělávat oheň, hrát míčkovou bitvu v lese nebo spát pod
širákem. A to jsou právě ty věci, které s dětmi chceme zažít a které se jim pak
budou hodin na letním táboře i jinde. (*pokud výpravu z nějakého důvodu

musíme zrušit, jako to bylo u poslední jednodenky, přihlášené děti mají výpravu
započítanou, jako by se jí zúčastnily).
 Do konce října od vás potřebujeme pár věcí:
-vyplněnou přihlášku do oddílu (dostali jste na schůzce, nebo je na konci
tohoto Monitoru)
-kopii průkazky pojišťovny (stačí černobíle oskenovaná)
-průkazovou fotografii (není třeba originál, opět stačí oskenovaná a
vytištěná na klasickém papíře)
-zaplatit členský příspěvek za I. pololetí (výše příspěvku je 500Kč,
zaplaťte, prosím, na pouze na oddílový účet u ČSOB: č.ú. 225668626/0300, do
poznámky příjemci uveďte jméno dítěte). Děkujeme. (Ze zápisného se neplatí vedení
honorář, jde na příspěvky do České Tábornické Unie, jehož je každý člen dětské sekce
HANACE zároveň členem. Výhody členství v ČTU jsou pro nás hlavně v možnosti
využívat uniácké základny a vybavení (např. tee-pee na letňák). Zbytek peněz jsou
příspěvky do HANACE. Z těch se hradí náklady spojené s užíváním loděnice a nákup
věcí na hry, raftování na kanále, vodácké výpravy atd.)

ZKOUŠKY aneb tahání kostlivců ze skříní
Ano ano, nezapomněli jsme. Minulý školní rok jste začali plnit zkoušky Háčka a Áčka a
náramně vám to šlo. A proto vám dáme ještě do Nočního Výsadku (24.11.) čas, se s nimi
vypořádat. Opravdu to není nic, co by se nedalo a to, co se naučíte, se vám bude
hodit opravdu na každé výpravě a schůzce. Tak ukažte, že se toho nebojíte a nejste
žádný béčka!

Kontakty
Ema: Šárka Pfefferová, 728 821 333, pfefferovasarka@email.cz
Kapsy: Jakub Konečný, 732 373 596, kubi99@seznam.cz
Moty: Michaela Jurková, 720 459 569, michaela.jurkova@seznam.cz

Jak to chodí na výpravách?
Na výpravy jezdíme na základny spřátelených oddílů či dětských organizací. Většinou jde o
takové chaty uprostřed přírody, které jsou jednoduše zařízené (například se v nich topí
v kamnech dřevem, nebo v nich není elektřina). Proto je na každou výpravu třeba vzít si
s sebou spacák a občas i karimatku. Jídlo si vaříme sami, většinou ten z vedení, který prohrál
v kámen/nůžky/papír . No a zbytek vedení zajišťuje program. Hry na výpravách jsou
rozmanité- od plížiček, přes běhací hry v lese, po deskové hry uvnitř. Proto je tomu třeba
přizpůsobit oblečení. Vezmi si něco terénního, pohodlného a ideálně v neutrálních barvách
(zelená, černá,…- hodí se to na plížičky). Důležité je vzít si správné boty. Ideální jsou pohorky,
naimpregnované, tzn. odolné proti vodě. Na výpravě je zakázáno používat mobilní telefony a
ani nedoporučujeme je s sebou brát. To platí i pro ostatní elektroniku a drahé věci. Budeme
jednoduše „v terénu“ a tam tyto věci za prvé nepotřebujeme a za druhé tak zbytečně
riskujeme jejich zničení.

Co si na výpravu sbalit?
-spacák

-tričko s kr. rukávem 2x

-ešus s příborem

-karimatka (občas)

-mikina nebo svetr

-čelovka/baterka

-převlečení na spaní (triko s

-bunda

-nůž

dl. rukávem, tepláky)

-čepice

-zápisník s tužkou

-spodní prádlo (3x)

-rukavice (tenké stačí)

-šátek, uzlovačka

-ponožky (3x)

-přezuvky

-kapesníky

-teplé ponožky

-terénní kalhoty (maskáče)

-kartáček, pasta

-naimpregnované boty, ideálně pohorky

-svačinu=1.jídlo

Na výpravu neber zbytečnosti, věci ze seznamu by ti měly bohatě stačit, my takhle balíme taky
. Zpravidla bývá první jídlo výpravy vlastní, protože většinou chvíli trvá, než se na základně
zabydlíme a něco uvaříme, takže popros mamku, aby ti zabalila rohlík nebo třeba řízek  A
také počítej s tím, že jídlo na celý víkend bereme s sebou v batozích, takže si nechej v krosně
dost místa i na něj.
Pokud zatím nemáš potřebné vybavení (krosnu, spacák apod.) ozvi se nám. Určitě ti rádi něco
půjčíme, než si vybávko seženeš.

Autorem tohoto Monitoru je Ema.
Zároveň bych se chtěla omluvit za zářijové zmatky,
říjen snad už poběží ve starých kolejích.

Přihláška do vodácko - turistického oddílu
OUTDOOR CLUB HANACE
školní rok 2017/2018
Přezdívka:…………………………..

Oddílové číslo: ……………………………….....................

Jméno : .............................… Příjmení : ..........................................................
Datum narození : .................

Rodné číslo: ………………………………………………………..

Bydliště..............................................................................................................
............................................................................................…………………………….
Zdravotní pojišťovna : .......................................……….kód ..............…..………………..
Email dítěte: ……………………………………………………………………………………………………….
Telefon dítěte: …………………………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení otce: ............................................................…………………………..
Telefon : ...............................……………………………………………………………………………..
E-mail: ...............................………………………………………………………………………………..
Jméno a příjmení matky: .................................................................... …………………
Telefon : ..............................………………………………………………………………………………
E-mail: ...............................………………………………………………………………………………..

Upozornění rodičů na zdravotní stav dítěte (léky, alergie,…):
…………………………………..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis dítěte: ……………………………………….
Svým podpisem potvrzuji, že je moje dítě plavec.
Souhlasím - nesouhlasím s uveřejněním fotek mého dítěte na propagačních
materiálech a na internetových stránkách oddílu.
*nehodící se škrtněte

Podpis rodiče: …………………………………………..

datum: ……………………………

