
 
 
 
 
 
 

 

 

Vážení rodiče! 

Po nějakém čase se opět ozývám, abych Vás zpravil o dění v 1. oddíle Sluneční záře. Pojďme na to... 

 

 

Vánoce 
S koncem roku a obdobím Vánoc se pevně vážou některé akce a aktivity. Na některé bych Vás rád pozval. 

12.12.2014 (pátek) - Oddílová schůzka (pouze pro členy oddílu). V klubovně od 16:15 budeme vyrábět 

vánoční přáníčka pro seniory z domu s pečovatelskou službou. Jedná se o akci s mnoholetou tradicí. Každý 

člen by měl přijít vybaven pravítkem, tužkou, gumou, voskovkami a nůžkami. V tomto Vás prosím o pomoc a 

zajištění této výbavy. 

14.12.2014 (neděle) - Vánoční besídka. Tímto Vás na besídku celého střediska Čertovka Zbiroh srdečně 

zvu. Přijďte klidně v hojném počtů. Vezměte hrnek (odolnější) a nějaké to cukroví. Akce pro rodiče začíná ve 

14:00, členové oddílu se dostaví dříve (přibližně o hodinu). Připomínám, že členové oddílu MUSÍ včas doručit 

vyráběný Vánoční dárek, aby nedošlo k tomu, že někdo vyrobí a sám nedostane nic. Účast skautů a vlčat je v 

krojích, pokud je mají. Besídka potrvá zhruba tři hodiny. 

20.12.2014 (sobota) - Betlémské světlo. Letos přináší oddílová rada již třetím rokem Betlémské světlo - 

tedy plamínek putující až z Betlémské kaple. O tento malý ohýnek se každoročně starají právě skauti a 

skautky, kteří jej s radostí rozdávají. Prosím, nebojte se a přijďte si se svíčkou v lucerničce nebo sklenici 

napálit. Světýlko z dalekých končin tak budete moci mít doma i Vy. O Betlémské světlo se s Vámi rádi podělíme 

ve Zbiroze před Infocentrem na náměstí od 18:00 do 19:00 hodin. Těšíme se na Vás. 

 

Dobré skutky 

Oddílová rada ke konci kalendářního roku rozběhla několik projektů zaměřených na jedno z poslání skautingu 

- zlepšování světa kolem nás všech. Podpořte Vašeho syna v jeho úsilí! A co že tedy děláme? 

Sběr hliníkových víček: Mezi družinami začal „boj“ ve sběru hliníkových víček od jogurtů a jiných 

podobných obalů. Která družina asi ze svých domácností vytřídí nejvíce? Hliník po skončení soutěže v červnu 

2015 odevzdáme k recyklaci. 

Čtení pomáhá: Rozhodli jsme se jako oddíl zapojit i do projektu „Čtení pomáhá“. Projekt rozdělí každý rok 

až 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, 

který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu (na knihu kterou přečetl) kredit padesát korun, 

který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů. V prvním roce běhu projektu (8.4.2011- 

7.4.2012) se do projektu přihlásilo 90 747 dětí. Knihy jsou rozděleny do kategorií podle věku čtenářů (1.–5. 

třída, 6.–9. třída, střední škola). V každé kategorii je k dispozici několik desítek knih. Cílový stav je minimálně 

100 knih v každé kategorii. V nejmladší a střední kategorii vybrala první knihy veřejnost v anketě O nejlepší 

knihu pro děti a mládež. Do ankety nominuje knihy odborná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem. Pro nejstarší 

kategorii vybrala knihy odborná porota přímo. Vyzýváme tedy členy aby založili (třeba i s pomocí rodičů) svůj 

účet na www.ctenipomaha.cz, přečetli si pěknou knihu (což je vždycky prima) a navíc pomohli dobré věci! 

Měsíc dobrých skutků: Připravili jsme aktivitu, kdy každý člen oddílu sepisuje dobré skutky, které vykoná. 

Celkem by jich měl nasbírat třicet. Každý skaut má vykonat denně alespoň jeden dobrý skutek... Od poloviny 

listopadu do konce roku by to mohlo být aspoň těch 30. Podpořte prosím syna v této píli i v chuti drobné 

pomoci druhým zapisovat. Zvykneme-li si dělat dobré skutky každý den, bude svět zas o něco lepší. 

 

8. prosince 2014 
 



Odběr novinek 

Ačkoli jsem Vás v zářijovém Oběžníku informoval o zprovoznění automatického zasílání emailu z webových 

stránek v případě, že přidáme novou akci nebo aktualitu, téměř nikdo z rodičů se k odběru informací 

nepřihlásil. Toto nás zamrzelo, protože to je služba se kterou si dáváme práci a má ušetřit čas a informovat 

právě Vás, rodiče. Rozhodli jsme se proto zvolit opačný postup. Přidáme všechny rodiče k automatickému 

odběru a pokud nebudete souhlasit, na stránkách si odběr velice jednoduše zrušíte. Příště Vás přesto prosím, 

abyste se o dění v oddíle, kam chodí Vaše dítě, trochu zajímali a více spolupracovali. Vyzvali jsme Vás přece k 

tak jednoduchému kroku jakým je vložení emailové adresy do webové aplikace přímo na našich stránkách. 

 

Členský poplatek 

Do konce roku 2014 vybíráme členský příspěvek pro rok 2015, který činí 400,- Kč na člena. Poplatek zahrnuje 

příspěvek na činnost, chod klubovny, pojištění na akcích, 5x ročně časopis pro danou věkovou kategorii a 

značnou část tvoří odvod organizaci Junák a také světovému skautskému hnutí, jehož jsme členy. Prosím o 

přinesení nejpozději na Vánoční besídku. Děkuji. 

 

Skautské oděvy 

Oddílová trička - s firmou vyšívající motivy už jsme v jednání a již jsme schválili vzorek výšivky, kterou 

nám zaslali. Trička budou světle zelená s tmavě hnědou výšivkou znaku oddílu a měla by být dostupná 

začátkem roku. V souvislosti s tím prosíme o donesení požadované velikosti, abychom mohli vytvořit 

hromadnou objednávku pro celý oddíl. Přesnou cenu nám firma zatím nesdělila, ale jedná se o solidní 

obchodní partnery od kterých dlouhodobě odebíráme většinu skautských nášivek. Jakmile budeme znát cenu, 

začneme s výběrem financí. Tričko budou mít všichni členové oddílu. 

Skautské kroje - objednávají se kroje (košile) pouze pro členy, kteří jej ještě nemají, nebo mají již 

nevyhovující velikost. Je potřeba urychleně získat od takových členů požadovanou velikost. Platí se záloha 

600,- Kč. Celková cena bude stanovena po nákupu se skautskou slevou a po doplnění balíčku o nezbytné 

nášivky a další výstrojní součástky, ale neměla by se výrazně lišit od vybírané. Někdy je možné košili získat 

levněji (nošenou) od hochů, kteří se skautováním skončili, proto je krojování v kompetenci družin. Manuál 

kam kterou nášivku našít dáváme společně se skautským krojem. 

 

 

 

V tomto Oběžníku je řada úkolů pro rodiče, stejně jako různá vydání a poplatky. Jsme si vědomi toho, že je 

toho hodně a skautování občas není levná záležitost. Na druhou stranu je běžné, že například členské 

poplatky se pohybují okolo 1000,- Kč. Snažíme se, aby kroje, trička, stezky a stejně tak i veškeré akce byly na 

spodní hranici možných nákladů. I proto si oddíl řadu věcí řeší sám, pomocí rodin, rodičů, známých a podobně. 

Věřím, že tuto snahu vidíte a jste za ni rádi. My jsme rádi, že stojíte při nás a že se nám v posledních letech 

povedlo nastartovat lepší komunikaci. Konec roku už pomalu odtikává a my již promýšlíme letní tábor. 

Detailnější informace včas přineseme v novém roce a počítáme i se schůzkou s rodiči a Vaší pomocí při 

budování dřevěných stanových podsad.  

 

Děkuji Vám jménem oddílové rady za vstřícný a přátelský přístup a těším se na Vánoční besídce na shledanou! 

V novém roce 2015 skautování i všem Vašim aktivitám zdar! 

  

 

                                                 Dušan Kunc - Duch 

                        vůdce 1. oddílu Sluneční záře 
 
 
 
www.slunecnizare.skauting.cz 
http://skautzbiroh.rajce.idnes.cz/ 


