
 
 
 
 
 
Vážení rodiče! 

 

Děkuji všem, kteří se zúčastnili Schůzky s rodiči konané 8. března 2015 od 10:00 v naší klubovně. Dodávám, že 

to byla většina a většina z nepřítomné menšiny byla aspoň omluvena, za což děkuji. Těší nás, že máte zájem o 

dění v oddíle, které se týká nejen Vašich dětí, ale i Vás samotných. Pro Ty, kteří byli přítomni bude tento 

Oběžník spíše zopakováním a doplněním již projednávaného, přesto prosím o jeho přečtení, třeba Vám 

připomene něco na co jste již pozapomněli... 

 

 

Letní tábor 2015 

Letos se s vlastním vybavením vydáme na Březník u Příchovic a to v termínu 19.7.-2.8.2015. Spát budeme 

ve stanech s podsadou po dvojicích. Vůdcem tábora jsem já, mým zástupcem bude Josef Somr - Starosta. 

Zdravotníkem bude letos studentka pátého ročníku medicíny Alena Somrová a funkci kuchaře a hospodáře 

bude opět zodpovědně vykonávat Martin Horák.  

Přihlášky na tábor jsem rozdával na Schůzce s rodiči a jsou k dostání pouze ode mě (včetně dalších 

informací o oddílových věcech). Jelikož jsme letos nastavili termíny pro slevy, doporučuji rodičům, kteří na 

Schůzce s rodiči neměli žádného zástupce, aby se na mě co nejdříve telefonicky (731 548 988) obrátili a 

domluvíme si osobní schůzku. Ideální by to bylo právě o víkendu 21.-22.3.2015, protože se budu většinu času 

nacházet v klubovně, kde bude probíhat rádcovský kurz pro celý skautský okres.  

Na i z tábora pojedeme sjednaným autobusem. Cena tábora je 3 400,-Kč. Při odevzdání přihlášek A i B do 

10.4.2015 získáte slevu na ceně tábora 200,- Kč, nejpozdější termín pro podání přihlášky je 1.6.2015! Pokud 

bude účastnický poplatek uhrazen do 1.6.2015, získáte další slevu 200,- Kč. Obě slevy lze při splnění termínů 

sčítat. Nejpozdější termín pro zaplacení je 30.6.2015. Pokud jedou na tábor našeho oddílu sourozenci, je při 

požádání možná další sleva 200,- Kč pro druhého z nich. Poplatek lze hradit hotově, či převodem na účet 

střediska: Fio banka, 2000417614/2010. 

Letos se opět pokusíme umístit na web oddílu sekci Tábor, kde budou k nalezení potřebné informace 

včetně „Tabulky odevzdávek“, abyste věděli, co je již vyřízeno a na co se čeká. Pokud byste měl někdo 

požadavek na vystavení faktury (pro příspěvek zaměstnavatele či například VZP), kontaktujte mne co možná 

nejdříve. 

 

Brigády 

S táborem souvisí i potřeba pomoci na drobných technických pracích - výrobě podlážek do podsadových 

stanů ve kterých nám tyto zatím chybí. Vedení oddílu se na Vás nejspíše v průběhu května obrátí 

prostřednictvím e-mailu se žádostí o pomoc. Soudě podle ohlasů ve Vás snad získáme dostatek pomocných 

rukou. Tato aktivita bude klíčová pro zdárné a hladké uskutečnění letního skautského tábora našeho 

střediska, a to jak chlapeckého, tak dívčího, který po našem táboře bezprostředně následuje dalších čtrnáct 

dní. Bude se jednat o jeden či dva víkendy, kterými potřebu podlážek ze zakoupeného materiálu vyřešíme. 

Nástroje přinesené rodiči se určitě budou hodit. 

  

Důležité dokumenty 

Pokud je ještě neznáte, seznamte se prosím s těmito důležitými dokumenty: Podmínky členství v oddíle 

(Oddílový kodex), SKAUTING - Manuál pro rodiče, Krojování (nejen) pro maminky. Všechny visí na webu a 

zároveň jsme je poslali po synovi v papírové podobě...  

Procházejte prosím s vašimi syny jejich stezky, podepisujte splněné body a zajímejte se o naši činnost; 

spolupráce s rodiči je velmi důležitý prvek pro kvalitní skautskou činnost 

16. března 2015 
 



Schůzky družiny Havranů 

Štěstí a Starostova nesmírná snaha stály při nás a tak, jak už sami víte, nedošlo k velké změně času 

schůzek. Havrani se tak scházejí jen o 15 minut později, tedy každé úterý od 16:30 do 18:15. Ani nevíte, jak 

jsme si oddychli, že to dopadlo právě takto.  

 

Výhled akcí 

Výprava na chatu (24.-26.4.2015) - tradiční akce našeho oddílu na chatě v Drahoňově Újezdu. Jsme 

limitování počtem míst na spaní na zemi (extrémní maximum je 25) i následným fungováním. Je proto 

důležité, aby se akce zúčastnili členové, kteří si dokáží sbalit a poznat vlastní věci a ve dvojicích jsou schopni se 

najíst (připravit jednoduchý pokrm). Budeme rozesílat lístky, abychom věděli předpokládanou účast. Členové 

staršího vlčáckého věku a skauti budou mít při naplnění kapacity přednost. 

Svojsíkův závod - měli jsme se skauty jet v půli dubna na závody, nicméně kapacita byla naplněna velmi 

rychle a přihlášku jsem nepodal včas... Letos tedy závody odpadají, nutno dodat, že ani závodníci se na akci 

dostatečně nepřipravovali. Příští rok se koná Závod vlčat a světlušek, tak snad účast napravíme tam. 

Oddílová schůzka v květnu (15.5.2015) - mimořádně proběhne oddílovka třetí pátek v měsíci 

Výprava na Javornici (16.5.2015) - jednodenní výprava na překrásné tábořiště nedaleko Zvíkovce u 

Berounky. S těmito místy je nerozlučně spjata historie našeho oddílu. Výprava bude zaměřena na poznávání 

neznámých krás přírody a nacházení kouzla ve zdánlivě obyčejných věcech. Jednoznačně výprava pro všechny 

věkové kategorie. 

 

Skautské oděvy 

Oddílová trička - v souvislosti s výrobou a objednaným množstvím byla stanovena o 10,- Kč vyšší cena, 

tedy 110,-Kč za jedno oddílové tričko. Peníze jsou již vybírány, neboť zakázka by měla dorazit již v průběhu 

měsíce března. Už se na trička, která budeme používat částečně místo kroje a hlavně často na oddílových 

akcích moc těšíme! 

Skautské kroje - měly by být již vyřešeny v rámci nákupů družin (jen nášivky WOSM na pravý rukáv 

dodáme začátkem dubna). Oddíl je tedy kompletně okrojován. 

Skautské opasky -  oddílová rada nakonec rozhodla, že opasek se stane pevnou součástí kroje, neboť je 

dobrým doplňkem, není příliš drahý a vzhledem ke schopnosti se rozšiřovat vydrží mnoho let. Stejně jako u 

dalších krojových součástí není problém je odkoupit od rodičů člena, který z nějakého důvodu skautování 

opustil. 

 

 

Opět jste se pročetli až na konec Oběžníku za což Vám děkuji. Doufám, že se nám podaří rozvíjet vzájemnou 

spoluprácí a že z činnosti oddílu budeme mít my, Vy i Vaše děti dobrý pocit. Věřím, že jedině společně jsme na 

dobré cestě tuto ideu naplnit. 

Vydařený týden všem rodičům a dalším rodinným příslušníkům přeje 

 

Dušan Kunc - Duch 

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


