
 
 
 
 
 
Vážení rodiče a příznivci našeho oddílu! 

 

Veškeré přípravy na letní tábor už jsou v plném proudu. Dovolím si proto Vás stručně seznámit s děním, plány 

a úkoly. Věřím, že ve Vás najdeme potřebnou oporu. 

 

 

Brigáda 

V sobotu 30. května 2015 budeme natírat barvou dřevěné podsady, které naše středisko zakoupilo. Jedná 

se o 28 podsadových dílů o rozměrech 1x2 m. Barvu (Luxol) máme. Prosím tedy rodiče, kteří by mohli přijít na 

pomoc, aby se mi co nejdříve ozvali, abych byl schopen utvořit funkční pracovní tým. Každý nechť dorazí s 

vhodným plochým štětcem a oblečením, kterému nebude vadit umazání od barvy. Sraz bude u klubovny v 

8:00. Předpokládám, že v dostatečném počtu lidí bychom měli být schopni za dopoledne tuto výzvu zvládnout. 

Čekám na Vaši odezvu a předem děkuji! 

Pro vaši informaci dívčí kmen s rodiči také uspořádal brigádu na loupání kůry ze sedmnácti dřevěných tyčí 

na tee-pee, které dívky zakoupily. 

 

Letní tábor 2015 

Připomínám, že při zaplacení tábora do 1.6.2015 mají účastníci slevu 200,-Kč z táborového poplatku. 

Termín na slevu při rychlém odevzdání přihlášek již vypršel, přesto však nemám veškeré přihlášky u sebe. 

Prosím, abyste zkontrolovali status vašeho syna na našich webových stránkách 

(http://slunecnizare.skauting.cz/?stranka=tabor2015), napravili případný stav a nebo se na mě v případě 

nejasností obrátili. 

Další informace týkající se tábora budou k dispozici začátkem měsíce června a budou distribuovány 

přihlášeným účastníkům na družinových schůzkách (případně rodičům formou oběžníku). 

 

Příspěvky (nejen města Zbiroh) na tábory 

Město Zbiroh uvolnilo pro letošní rok celkem 200.000,-Kč, které mají posloužit jako podpora rodinám, 

které posílají své dítě na tábor s některou ze zbirožských organizací pracující s mládeží. Paní Kateřina 

Netíková, Jitka Seidlová a pan Petr Hobl vypracovali komplexní přehled o tom, kde všude je možné získat 

dotaci na tábor. Přikládám tedy tyto informace jako přílohu a doporučuji jejich prostudování, protože tak 

můžete ušetřit třeba právě Vy. 

 

Cyklovýprava 

Náš oddíl chystá výpravu na kolech a to na sobotu 20.6.2015. Nejpravděpodobnějším cílem bude zřícenina 

hradu Valdek. Prosím rodiče všech chlapců, kteří by se rádi zúčastnili, aby se zaručili, že kola jsou v naprostém 

pořádku a skvělém technickém stavu. Po zkušenostech z minula, kdy jednomu chlapci nefungovala 

přehazovačka, jednomu kolo ucházelo, dalšímu nebrzdilo a dalšímu dali rodiče na celý den 0,5 litru pití 

prosím, abychom s tímto nemuseli zápasit. Podmínkou účasti členů do osmnácti let bude 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...  

  

Skautské oděvy 

Skautské opasky -  v měsících květnu a červnu 2015 vybíráme 200,- Kč na skautské opasky, které bychom 

hromadně rádi koupili tak, abychom je mohli mít všichni již na letním táboře, kde budou jako součást kroje 

sloužil minimálně dvakrát denně. Prosím všechny rodiče, aby po synovi poslali tuto částku. Opět připomínám, 

že opasek je roztahovatelný (o cca 20cm) a spodní hranice není určena. Nehrozí tedy, že by velikosti neseděly. 

21. května 2015 
 



Skautské kroje - tábor je vždy určitou přehlídkou skautování a vyvrcholením skautského roku. Proto 

prosím, aby měli všichni vše našito dle listu „Krojování (nejen) pro maminky“. 

Oddílová trička - již byla rozdána a všichni je rádi nosíme a myslím, že vypadají dobře (což koneckonců 

můžete posoudit i na základě fotek z posledních dvou akcí oddílu na oddílové fotogalerii - 

http://skautzbiroh.rajce.idnes.cz/). Rádci a celou objednávku organizující bratr Kamikadze měli s tričky 

mnoho práce. Snažili jsme se udělat maximum (od výběru barvy, zpracovatele zakázky, snížení ceny na 

minimum i určení velikostí, které ani výrobce triček neměl dobře udanou) a tak nás mrzely reakce některých 

rodičů, kteří bez špetky pochopení požadovali okamžitou výměnu za jinou velikost s nepříliš přátelskou 

rétorikou. Naštěstí jsme objednali trička navíc a tak jsme je mohli vyměnit... Někdy je ale dobré přemýšlet, co 

všechno před předáním „z ruky do ruky“ při zakázkové výrobě stojí a že to není jako přijít do obchodu a koupit 

jiné. 

 

Oddílový kodex 

Na začátku skautského roku (tj. v září 2014) jsem uveřejnili podmínky členství v oddílu, které stanovila 

oddílová rada. Tento soubor podmínek má motivovat členy k lepším výkonům a účasti, aby měl oddíl nějakou 

úroveň. Většina členů nemá s dodržením problém (a je nás teď v oddíle okolo třiceti!), nicméně někteří mají 

nedostatečnou účast na akcích či oddílovkách (bez adekvátní omluvy). Toto může ohrozit členství v oddíle 

případně účast na táboře. Upozorňuji tedy, že na hranici potřebné účasti se pohybují: 

- za víkendové akce: Míroslav Urx - Šnek, Štěpán Moutelík, Ondřej Kuta, Andre Miketa - Don Carlos, Ondřej  

 Zbahna - Béďa a Samuel Kala 

- za oddílové schůzky: Jan a Václav Mitáčkovi, Čeněk Málek - Čenich a Tobiáš Bejček 

Sčítání účasti a vyhodnocení všech bodů kodexu proběhne po cyklovýpravě v měsíci červnu. Doporučuji, aby se 

členové „v ohrožení“ zúčastnili oddílové schůzky i výpravy. 

 

 

Veškeré důležité informace (na které jsem si vzpomněl, nebo je našel v zápisníku) jsem předal a mohu se tedy 

během dvou dnů „dovolené“ vrhnout na další smlouvy s lékařem, obecním úřadem v Příchovicích, přípravu 

celkového programu tábora, legendy celotáborové hry,... Je toho hodně, nicméně po poslední vydařené 

výpravě na Javornici mám příjemný pocit, že věc má smysl a věřím, že se nám podaří připravit a prožít 

úspěšný tábor. Vidím totiž spoustu lidí, kteří mají stejné přání. 

 

Děkuji Vám za přízeň a s některými z Vás brzy na viděnou při natírací brigádě! 

S pozdravem a úctou 

 

Dušan Kunc - Duch 

- vůdce 1. oddílu Sluneční záře - 
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