
 
 
Vážení rodiče! 

 

Rád bych Vás seznámil s důležitými informacemi týkajících se našeho chlapeckého oddílu, tedy i Vás a 

Vašeho syna. Věnujte prosím pozornost následujícím řádkům. 

 

 

Kroje: 
Pokud nám byla doručena velikost kroje Vašeho syna, pak jsme jej zakoupili a již 14 dní čekají v naší 

klubovně! Kroje jsou jedním z klíčů k účasti na nadcházejících akcích. V pondělí jsou Velikonoce a 

schůzka Sokolů se nekoná. Je ale možné přijít ve středu na schůzku Havranů (17:15 - 18:00) a kroj se 

všemi nášivkami a manuálem kam je našít zakoupit. Prosím, učiňte tak, aby do výpravy a závodů byly 

kroje kompletní. Děkuji. 

 

Akce: 
Veškeré chystané akce vyvěšujeme na náš web alespoň s čtrnáctidenním předstihem. Přesto bych rád 

připomněl důležité podniky, které se blíží. 

25.-27.4.2014 - (Plyšová) Výprava na chatu. Tradiční výprava oddílu na naši rodinnou chatu v 

Drahoňově Újezdu odkud uskutečňujeme vycházky do okolí, stezku odvahy, hry a podobně. Podmínky 

účasti jsou v lístečcích (a na webu), po jejich splnění je účast každému doporučena. 

3.5.2014 - Závod Vlčat a Světlušek. Tato akce je klíčová pro každé vlče do 12 let! Sraz v 9:30 na 

fotbalovm hřišti ve Zbiroze. Dvě vlčácké hlídky ze Zbiroha budou soutěžit nejen proti sobě, ale také 

přijedou soupeři z okolních středisek našeho okresu. Účast v krojích (se všemi nášivkami), s větší 

svačinou, pitím a základní výzbrojí (tužka, KPZ, legitimace, stezka, zápisník, uzlovačka). Ukončení do 

18:00. Prosím dohlédněte na to, aby Váš syn vyrazil (pokud splňuje věkový limit). 

16.5.2014 - Ukliďme Česko. Úklidová brigáda od 16:00 do 18:00. S sebou pracovní rukavice. Zapojíme 

se s dětmi do celostátní akce a uklidíme pohozené věci, které hyzdí naše město či okolí. Sraz u klubovny 

a pokud byste měli zájem i Vy, můžete se zapojit. 

 

Brigády: 
S přislíbenou pomocí Vás, rodičů, stále počítáme. Ve chvíli, kdy budeme připraveni na některou opravu 

klubovny či zmiňovanou výrobu stanu, rozešlu vše emailem. Nabídnuté pomocné ruky si velmi vážíme 

a počítáme s ní. Předpokládáme, že brigády proběhnou v období léta. 

 

Družinové schůzky v období května: 
V průběhu května prosím o trpělivost, neboť schůzky budou vedeny především podrádci, protože rádce 

družiny Havranů, Starosta, maturuje a rádce družiny Sokolů vedení družiny po nezralé úvaze vzdal. 

Potýkáme se nyní s potížemi, jak kvalitně personálně zajistit vedení družin. V nejhorším případě se 

tedy může stát, že některá schůzka v období května jednoduše nebude. Věřte, že celá oddílová rada se 

tímto dlouhodobě zabývá a je mi to nanejvýš líto, ale bohužel zatím nemáme řešení, které by fakt, že 

nám chybí další schopní mladí lidé ve vedení zvrátil. Omlovám se tedy tímto, pokud by takový fakt 

způsobil nějaké potíže. Zároveň Vás prosím, abyste nad námi nelámali hůl, drželi nám palce a 

podporovali nás i v dobách pro oddíl těžších... 

 

 

 

  

 

20. dubna 2014 



 

 

Tábor: 
Letní skautský tábor chlapeckého kmene se koná v termínu 19.7.-2.8.2014 poblíž Jesenice u 

Rakovníka. Omlouvám, se, že v některých předchozích materiálech bylo uvedené špatné datum! 

Přihlášku získali jen Ti rodiče, kteří s námi spolupracují. I tak si vyhrazujeme právo některé dítě na 

tábor ze smysluplných důvodů nevzít. V takovém případě bychom Vám vrátili celý táborovový 

poplatek. Zatím ale nikoho, komu bychom účast na táboře zakázali nemáme. Prosím o odevzdání 

přihlášek (A, B) nejpozdějido konce května a účastnického poplatku 3000,-Kč do půli června. 

Peníze můžete zaplatit převodem na střediskový účet: FIO banka, č.ú.: 2000417614/2010. Při placení 

převodem uveďte jako specifický symbol rodné číslo dítěte a do poznámky pro příjmce pro jistotu ještě 

informaci za koho je poplatek placen. Seznam potřebného vybavení a detaily odjezdu a příjezdu budou 

účastníkům předány v druhé půlce června 2014. 

 

Web: 
Navštěvujte pravidelně web oddílu na www.slunecnizare.skauting.cz, kde je také propojení na 

oddílovou fotogalerii (na Rajčeti), budou zde detaily k táboru a také sem umísťujeme informace pro 

rodiče i členy oddílu. 

 

Stezky a legitimace: 
Nejen kvůli táborovému programu a možnostem dětí skládat určité zkoušky („výzvy“) je třeba plnit 

stezku. Procházejte prosím s Vašimi syny jejich stezky, podepisujte splněné body a zajímejte se o naši 

činnost. Pokud Váš syn ještě nedodal fotografii na skautskou legitimaci, ať tak prosím neprodleně 

učiní. 

 

 

Děkuji Vám, pokud jste dočetli až sem. Je to známkou toho, že o činnost Vašeho syna ve skautingu a o 

činnost oddílu jako takového máte zájem, za což jsem Vám vděčný. Pokud bude třeba pošlu další 

podobný oběžník, abych Vás informoval o dění u nás. Přeji Vám příjemné slunné Velikonoce a těším se 

na další spolupráci. 
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