
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení rodiče! 
 
Opět Vám píši, abych připomněl, objasnil a nastínil chod v našem oddílu v následujících měsících. Mrzí mě, že 
tento druhý „oběžník“ se ponese v poněkud chmurnější náladě, ale tak už to asi bývá, že jednou je oddíl 
nahoře a pak zase dole. Věnujte prosím pozornost následujícímu textu... 
 
 
Účast na oddílových schůzkách  (ale jiných akcích):   
V roce 2014 se potýkáme se zoufalou účastní na oddílových schůzkách! Přijde mi velmi trapné, když si beru na 
oddílové schůzky v zaměstnání dovolenou, abych z Prahy dojel včas, stejně tak bratr Bitrex spěchá z Prahy ze 
školy a na schůzku pak dorazí 3 členové z 25 jako v pátek 9.5.2014. Pokud vím, nikdo z nepřítomných nebyl 
omluven. Nutno dodat, že dívčí kmen také pořádal oddílovku a měly zde 20 členek!  
Důrazně Vás proto prosím, abyste dohlíželi na docházku dětí na oddílové schůzky, které se konají vždy druhý 
pátek v měsíci od 16:15 do 18:00 v klubovně. Pokud je nějaká změna, visí na webu a dáváme ji vědět členům  
s předstihem. Bohužel budeme nuceni od září nastavit přísnější pravidla pro členství v oddíle a účasti  
na táboře. Účast na schůzkách oddílu budou jedním z kritérií (dále například chování na schůzkách, účast  
na víkendových akcích, plnění stezky, ap.). Je pro nás opravdu frustrující, když připravíme schůzku nebo jinou 
akci, vyčleníme si na ni čas, odsuneme si některé z povinností a akce je pak pokažena neúčastí členů a 
potažmo i nedůsledností rodičů. Pro nás je lepší  počítat s menším počtem členů, kteří fungují, než s velkým 
oddílem, který nefunguje. 
 
Blízké akce: 
V příštích měsících se kromě níže uvedených budeme jako středisko podílet i na organizaci Dne dětí a 
Vačkářově Zbiroze. Také se hodláme zapojit do projektu České televize zaměřené na geocaching. Ohledně 
informování rodičů o akcích oddílu se chystáme spustit nový modul našich webových stránek, kde byste se 
zapsali a přišla by Vám informace vždy, když bychom přidali novou výpravu. Toto bychom rádi zprovoznili do 
konce května. 
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. Uklízet se bude hlavně okolí klubovny a Skautská skála. 
24.5.2014 - Výprava za rozhledy po Rokycansku. Lístečky jsou tento týden v oběhu a výprava již visí také na 
webu. Jedná se o aktivitu pro celý oddíl, přičemž skauti (tj. od 12 let věku) akci začínají již v pátek. 
14.-15.6.2014 - Krajské kolo Závodu vlčat a světlušek. Družina Havranů se umístila v okresním závodě na 
druhém místě a postoupila na krajské kolo konané v Rokycanech! Akce se týká těchto vlčat z úspěšné družiny: 
Andrej Matoušek, Prokop Matoušek, Andre Miketa, Miroslav Srp, Martin Šestina a Ondřej Zbahna. Je důležité, 
aby jeli nejméně 4, jinak hlídka nemůže závodit. Akce bude s přespáním ve střediskových stanech, poplatek 
cca 200,-Kč, jídlo bude zajištěno. Detaily akce budou vyvěšeny na webu oddílu. 
 
Kroje: 
Skautské košile byly prodány a nášivky našity, za což máte mou pochvalu a dík. V klubovně teď již zbývá jen 
jediný kroj -  tuším, že pro Samuela Kalu. 
 
Tábor - Jesenice u Rakovníka (19.7.-2.8.2014): 
Prosím o odevzdání přihlášek (A, B) nejpozději do konce května (což je opravdu hraniční termín a prosím o 
přihlášky dříve!) 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 příjemce 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. 
Dále Vás poprosíme o vyplnění Souhlasu s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte lékařem. 

11. května 2014 
ve Zbiroze 



Družina Sokolů: 
Následující dvě schůzky družiny Sokolů (pondělní) vede sestra Andrea Pěnkavová - Liška. S družinovými rádci a 
vedením oddílu naprosto nefunguje komunikace, ač se snažíme s Jakubem Sicilským - Křemíkem a Filipem 
Tomanem - Kaštanem spojit čtyřmi způsoby (Skype rady každých 14 dní, rada po oddílové schůzce, rozhovor 
během víkendové akce a telefonicky). Bohužel bratři se akcí nezúčastňují a nereagují na naše výzvy. Smutným 
ukazatelem nefunkčnosti družiny je například rychlost prodeje nakoupených krojů, výběru registračních 
poplatků, přípravách na závod či distribuce legitimací (a dokonce stále ještě neuděleného vánočního dárku!). 
Účast jejich členů na víkendových akcích je velmi slabá, zpravidla jsou přítomni maximálně 2 členové z 12. 
Začátkem měsíce června se naštěstí vrací bratr Radek Bouda - Šešulka ze svého studijního pobytu ve Finsku a 
bude moci docházet na družinové schůzky během nichž se pokusí družinu postavit na nohy.  
 
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. 
 
 
Opět připomínám, abyste s Vašimi syny procházeli jejich stezky, podepisovali splněné body a zajímali se o naši 
činnost. Děkuji Vám za přečtení a doufám, že i energie vynaložená na tvorbu oběžníku nebude zbytečná a 
pomůžete nám dosáhnout našich cílů. Jedná se koneckonců o Vaše dítě. 
 
Hezký týden a slunce nad hlavou  Vám přeje 
 
 
        Dušan Kunc - Duch 
            vůdce 1. oddílu Sluneční záře 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.slunecnizare.skauting.cz 
http://skautzbiroh.rajce.idnes.cz/ 


