
 
 
 
 
 
Vážení rodiče a příznivci našeho oddílu! 

 

Veškeré přípravy na tábor jedou na plné obrátky a jeho konání se nezadržitelně přibližuje. Zasílám tedy ještě 

rychlého posla, který Vás snad informuje o potřebných detailech a dalších věcech. 

 

 

Brigáda na natírání podsad podruhé 

V neděli 21.6.2015 od 8:00 před klubovnou proběhne druhé kolo nátěrů podsad pro letní tábor. Prosím 

rodiče, kteří s účastí počítají aby se mi opět ozvali, abych věděl, kolik zhruba budeme mít lidí. Souběžně bude 

probíhat výroba podlážek do dalších zhruba pěti stanů a tak by se hodil i nějaký šikovný tatínek. Nátěr (Luxol) 

je opět zajištěn. ale prosím o donesení vlastních štětců, pokud jste jej u nás minule nezanechali a kdyby vzal 

někdo láhev ředidla na promytí štětců, bude to jen dobře. Samozřejmostí je oblečení, kterému nebude vadit 

umazání od barvy a nějaké rukavice. Minulé natírání třiceti podsadových dílů trvalo zhruba hodinu... V 

dostatečném počtu lidí to je tedy hračka. 

Mockrát děkuji všem, co přišli na pomoc při prvním nátěru a doufám, že podobnou podporu 

zaznamenáme i tentokrát. 

 

Letní tábor 2015 

Informace týkající se tábora (Informace, Seznam doporučeného vybavení a Souhlas s poskytováním 

informací zdravotníkovi + Souhlas s táborovým řádem) jsem připravil, vytiskl a měl by je již v předchozích 

týdnech obdržet každý účastník tábora. Tyto informace visí také na oddílovém webu 

(http://slunecnizare.skauting.cz/?stranka=tabor2015).  

Vás, rodiče, prosím o vyplnění obou souhlasů (jsou na jednom listu) a předání rádcům družin. Pro případ, 

že náš Táborový řád neznáte, naleznete jej jako přílohu emailu se kterým byl zaslán tento oběžník a nebo je 

taktéž k nalezení na našich stránkách. 

Přihlášky a peníze jsou odevzdané (až na drobné výjimky) a já Vám tímto děkuji za rychlost, kterou jste to 

činili. Kdyby to bylo takto jednoduché každým rokem, byli bychom ve vedení tábora velmi potěšeni. 

Nezapomeňte prosím na předtáborovou schůzku v pátek 17.7.2015 od 16:15. 

 

Vybírané věci 

V souvislosti s táborem vybíráme několik důležitých předmětů předem. Prosíme o jejich doručení na 

schůzky v průběhu června, nejpozději však na předtáborovou schůzku! 

Trojdílná jídelní miska (ešus) -  z bezpečnostních důvodů je nutné mít na táboře funkční kovové nádobí s 

držadlem. Na tomto trváme. Je nám jedno, zda je ešus nerezový nebo hliníkový. Před předáním prosíme 

podepsat či označit tak, aby si majitel svůj ešus poznal (mít „podepsány“ všechny tři díly ešusu je výhodné i na 

táboře), v nejhorším případě vložením lístečku se jménem dovnitř. 

Táborové akademie - toto se týká jen těch, co už na táboře byli. Zelené „desky“ z tužšího papíru s nápisem 

Táborové akademie a listy uvnitř. Vše prosíme před předáním podepsat. 

Zaváté stopy - duhovky - papírové mince s potiskem, které se sbírají po celý letošní skautský rok na akcích 

oddílu. V podepsané krabičce je vybíráme hlavně proto, že nechceme, aby je někdo zapomněl. Budou se i na 

táboře hodit... 

Skautský opasek - poplatek 200,-Kč. Jak už jsme několikrát informovali, vybíráme finance na opasek se 

skautskou přezkou a na táboře bude jejich přizpůsobení novému majiteli jeden z bodů programu. Opasky 

zakoupíme pro oddíl hromadně. Kdo má (junácký!) opasek po jiných členech rodiny, může jej nosit a nemusí 

kupovat nový. Finance je potřeba donést do konce měsíce června. 

 

 

14. června 2015 
 



 

Sokolovna 

Jak víte, stále se řeší naše klubovna, její nevyhovující kapacitní i kvalitativní stav a možnost stěhování 

jinam. Zástupci skautů, ochránců přírody, myslivců a města Zbiroh se byli podívat ve zbirožské sokolovně, kam 

jsme se údajně měli stěhovat a byli jsme celkem nadšeni. Nahoře v patře se nachází ideální prostory pro tři 

místnosti (a jedna větší pro všechny) skvěle vyhovující našim potřebám. Bohužel nyní se opět začíná 

diskutovat o tom jak sokolovnu využít a budoucnost prostor pro skauty je velmi nejistá. 

Proto zvu všechny, kteří mají zájem podpořit skauty a diskutovat o tom s městem, aby přišli na pořádané 

setkání v pátek 26.6.2015 od 17:00 nebo v neděli 28.6.2015 od 10:00 do Sokolovny. My, skauti a skautky, se 

objevíme na setkání v neděli. Na diskusi je z kapacitních důvodů nutné se přihlásit na mesto@zbiroh.cz nebo 

tel.č. 371 794 003 nejlépe do pondělí 22.6.2015. K emailu s tímto oběžníkem přidávám také pozvánku. 

Pokud se nemůžete nebo nechcete zúčastnit, vyplňte prosím alespoň dotazník, které město předkládá a i 

zde můžete zmínit skauty: https://goo.gl/yYYQXM.  

Přece jen se nám u současné klubovny shlukující se mládež (která nám zde vyhazuje spoustu odpadu, 

kouří a občas na klubovně něco zničí) a nájezdy tater s horami vykopaného materiálu na naše hřiště příliš 

nezamlouvají, nehledě na stav klubovny a její kapacitní nedostatečnost. Myslete na nás prosím, děkuji. 

 

Výpravy 

Cyklovýprava na Valdek - 20.6.2015: Připomínám jen, že všichni kteří by se rádi zúčastnili musí mít kola v 

naprostém pořádku a skvělém technickém stavu. Další podmínkou účasti členů bude dostatek pití a do 

osmnácti let také cyklistická přilba. Na srazu proběhne kontrola a nevyhovující stroje bohužel nebudou moci 

vyrazit na cestu s námi. Věřím však, že je v našich silách tomuto zabránit a celou výpravu úspěšně 

absolvovat...  

Středisková výprava - 16.-18.10.2015: V tomto termínu uskutečníme větší třídenní výpravu na Šumavu, 

kde stojí jedna velká skautská základna Západočeské oblasti Bílého orla. O termínu víme již nyní (a děti bude 

potřeba ze školy omluvit na pátek), proto Vás raději informuji již nyní, i když to není první výprava kterou od 

září podnikneme. Na akci vyrazí celé zbirožské skautské středisko Čertovka, což bude jedinečný počin. 

 

Děti dětem 

Dívčí kmen našeho střediska vyrobil krásné měkké hračky, které poputují dětem na Ukrajinu = akce „Děti 

dětem“ a je možné zaslat i plyšáky nevyráběné (se kterými si děti již nehrají), do čehož se částečně zapojil  

i chlapecký kmen. Měkké hračky je nutné odeslat po půli června. 

 

 

Původně jsem si myslel, že pro Vás mám jen několik bodových informací, novinky však nakonec vystačily na 

plné dvě strany oběžníku. Tradičně tedy děkuji za přečtení a přeji Vám příjemně prožité léto. 

 

S pozdravem a úctou 

 

Dušan Kunc - Duch 

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


