
 
 
 
 
 
Milí rodiče! 

 

Tábor je (myslím úspěšně) za námi a stejně tak první oddílová schůzka v novém skautském roce. Po táboře 

jsme nelenili a využili jsme čas k přípravě nových věcí. Rád bych Vás tedy opět informoval o aktuálním dění a 

plánech pro nastávající období.  

 

 

Tábor 

Vraťme se ještě na chvíli k táboru. Vše proběhlo myslím hladce a zdá se, že jak organizační tým, tak účastníci 

byli s průběhem spokojeni. Pokud máte zájem shlédnout fotografie, najdete je na Rajčeti, kam se proklikáte z 

našeho webu. Vybrali jsme přes pět set nejlepších fotek a doufáme, že Vám zprostředkují táborovou 

atmosféru i náplň programu z pohodlí domova. Během tábora jsme nemuseli řešit závažnější přestupky vůči 

Táborovému řádu, za což patří dík i Vám. Jako každý rok jsme ale střádali postřehy a podněty pro tvorbu 

tábora následujícího. Víme tak, že před táborem budeme například zasílat obrázek ešusu (protož opět se 

vyskytly ony nepraktické rendlíky bez držadla), co musíme nakoupit do krojových zásob, jaké nástroje bychom 

si rádi pořídili pokud zbudou nějaké peníze, nebo že příští rok změníme systém odevzdávek dokumentů a 

placení. Nechte se překvapit... 

 

Družinovky a oddílovky 

Samozřejmě jsme se již zamýšleli nad družinovými i oddílovými schůzkami. Současné vedení družin, bratři 

Šešulka (Sokoli) a Starosta (Havrani), studují vysokou školu a rozvrhy ještě nejsou dané. Zhruba první  

2-3 týdny v září se tedy oddíl bude scházet jako celek, v pátek od 16:15 do 18:00 a jakmile budeme znát 

termíny družinových schůzek, oznámíme je v oddíle a vyvěsíme je na web. Není tedy jisté, že schůzky budou 

probíhat ve stejné dny jako před prázdninami a v souvislosti s tím počítáme s možností přechodu z jedné 

družiny do druhé, pokud by nově zvolený den nevyhovoval. Tyto přestupy však budeme podporovat jen z 

důvodu nemožnosti chodit v určený den (například  „křížení“ s nějakým kroužkem).  
Oddílové schůzky budou probíhat vždy 2. pátek v měsíci v obvyklý čas. Prosím, nezapomínejte na ně a 

vyšlete své děti. 

 

Plán akcí skautského roku 2014/15 

Naplánovali jsme hrubou představu toho, jaké akce bychom chtěli ve skautském roce uspořádat. Podívejte se i 

Vy, co nás možná čeká: 

 

září - Zbirožský puchýř (1 den) 

říjen - Drakiáda (místo oddílovky) 

 Výprava do Radnic s Radnickými (2 dny; oddílová rada 3), JOTI (1 den) 

listopad -  Výsadek s odléváním stop zvěře (1 den) 

prosinec - Vánoční besídka (1 den) 

 Betlémské světlo (1 den) 

  (Chata oddílové rady; 2 dny) 

leden -  Skautský zimní přechod Brd (1 den) 

únor -  Hokejbal (1 den) + Lone Wolf (s přespáním; dobrovolné) 

březen -  Výprava do Prahy - Technické muzeum a Planetárium (1den) 

 (Schůzka s rodiči; 1 den) 
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duben -  Výprava na chatu s večerním pochodem (2-3 dny)  

 (Brigáda na sbírání kamení; 1 den) 

květen - Výprava na Javornici (2 dny),  

 Svojsíkův závod (1 den) 

červen - Cyklovýprava na Valdek (1 den) 

červenec/srpen - Letní junácký tábor (14 dní) 

 (Brigády na opravách klubovny, materiálu,...) 

 

S jistotou tedy již víme, že 13.9.2014 se účastníme pochodu Zbirožský puchýř - 8km trasa. Sraz je v 9:00 u 

muzea, zápisné 20,-Kč. Půjdete také? 

Další akce proběhne první víkend v říjnu a bude vyžadovat autodopravu rodičů. Detaily včas uveřejníme... 

 

Novinky, plány a nápady 

Přihlášení k odběru novinek - bratr Šešulka na oddílovém webu (slunecnizare.skauting.cz) připravil 

možnost odebírat upozornění na novinky prostřednictvím e-mailu. Znamená to, že pokud se zde přihlásíte 

jednoduchou registrací do systému, bude Vám pokaždé když přidáme novou akci nebo aktualitu zaslán e-mail 

upozorňující na tuto skutečnost. Vy pak jen navštívíte webové stránky, kde se dozvíte víc. Využijte prosím 

tohoto praktického modulu a budete o všech akcích oddílu vědět dříve než Váš syn! 

Oddílová trička - rádi bychom nechali konečně vyšít oddílová trika, která bychom si oblékali v horkých 

měsících místo kroje, ale i na některých výpravách z hlediska praktičnosti. Poté, co se dohodneme s 

dodavatelem triček i vyšívací firmou uskutečníme hromadnou objednávku. Rádi bychom, aby se cena trička 

pohybovala okolo 150,-Kč. Kdybyste měli nějakou zkušenost s tímto, nebo možnost sehnat trička krojové barvy 

i v dětských velikostech s dostatečně vysokou gramáží, aby snesly výšivku, ozvěte se prosím. 

Dobré skutky - plánujeme činění dobrých skutků, které by přinesly užitek životnímu prostředí i 

potřebným. V souvislosti s tím se v novém skautském roce zapojíme i do některých celostátních aktivit. 

Nevyhazujte hliníková víčka do koše, budou se hodit do naší mezidružinové soutěže! 

Oddílová vlajka - celý oddíl se shodnul na tom, že nám chybí důstojná oddílová vlajka. Rádi bychom si ji 

koupili, a to částečně z peněz, které si oddíl uspořil a částečně z drobných darů, které bychom jak doufáme i s 

Vaším přispěním obdrželi. Pořizovací cena vyšívané vlajky dle veškerých standardů je poměrně vysoká (v řádu 

tisíců korun). Vlajkou se začneme více zabývat po celostátním přejmenování naší skautské organizace na 

jednodušší a vpravdě pěkný název Junák - český skaut, z.s., který by měl vejít v platnost od 1.1.2015. 

 

Nové podmínky členství v oddíle 

V souvislosti s dlouhodobou neaktivitou některých členů, jejich nízkou účastí na akcích a oddílovkách a 

obecně špatným přístupem jsme se jako oddílová rada rozhodli nastavit Podmínky členství v oddíle. Tyto 

podmínky budou sloužit jako vodítka a impulz k možnému vyloučení. Rozhodnutí však na základě jejich 

porušení může učinit pouze oddílová rada, přičemž vůdce oddílu má právo veta. Berte toto prosím jako jeden 

z kroků, kterými chceme směřovat k nápravě a zlepšení fungování oddílu, nikoli jako nástroj k masivnímu 

vyloučení většiny členů. Koneckonců splnit jednotlivé mety je pro aktivního člena opravdu velmi snadné. Jen 

se nechceme trápit stále stejnými věcmi, které nám zbytečně berou chuť do další práce. Vyhodnocení stavu 

bude probíhat na konci prosince a koncem června každého roku. 
 

Podmínky členství jsou 

- alespoň 50% účast na víkendových akcích v průběhu skautského roku (řádné omluvení předem = 50%) 

- alespoň 60% účast na oddílových schůzkách (řádné omluvení předem = 50%)  

- v družinovém bodování (a oddílové účasti) je člen, který má méně než 4/5 klíčových základních potřeb na  

schůzku považován za člena s poloviční účastí 

- člen učiní během roku významný posun ve skautské (vlčácké) stezce 

- za skautský rok člen nesmí nasbírat 3 Černé známky (udělují se za hrubé porušení oddílových či  

skautských zákonů) 



Nezapomínáme také na pozitivní motivaci členů (krom toho, že se snažíme stále dělat pestrý a neopakující se 

program) a tak v současné době připravujeme velkou průběžnou hru, která nás na motivy Keltů bude 

doprovázet na všech oddílových schůzkách i víkendových akcích. Rádi bychom ji uvedli do chodu již v září 

(takže nás po několika hodinách prosezených u přípravy na počítači čekají hodiny vystřihování:) a doufáme, že 

věc přinese ovoce a že členy oddílu bude hra bavit.  

 

 

Brigády: 

Bohužel i my jsme lidé a máme omezený čas a vlastní starosti a úkoly, které jdou před věcmi skautskými. Proto 

se bohužel letos nenašel čas na organizaci brigád. Je nám to velmi líto a věc máme stále na paměti (nejen 

proto, že některé věci už trochu „hoří“). Vážíme si nabídnuté pomoci a pokusíme se tuto věc řešit jakmile to 

bude možné. Doufám, že Vaše pomocná ruka bude stále připravena. 

 

 

Tímto Vám nyní děkuji, že jste zatím nejdelší Oběžník dočetli až do konce a zachovejte nám přízeň. Pokud 

budete mít jakékoli dotazy, nebojte se napsat nebo zavolat. Jsme tu pro Vás a Vaše děti. 

 

Hladký start nového školního (a skautského) roku přeje 

 

                          Dušan Kunc - Duch 

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


