
 
 
 
 
 
Vážení rodiče, 

 

opět Vám přináším informace a připomínky k dění v našem oddíle. Děkuji všem, kteří v minulém roce zaslali 

podněty, dotazy nebo prostě jen poděkovali a slovně ocenili, co děláme. Většinu těchto poselství jsem si 

nenechal pro sebe, ale podělil se o ně i se zbytkem oddílové rady. Nebojte se psát i v tomto roce. A nyní už 

přejděme k aktuálním tématům. 

 

 

Oddílový kodex 

S koncem roku jsme provedli vyhodnocení stavu z hlediska Podmínek členství v oddíle. Tyto podmínky byly již 

dříve zveřejněny, přesto je přikládám k tomuto Oběžníku jako samostatný dokument, protože zůstávají v 

platnosti i nadále. Znovu připomínám, že pravidla se snaží nastavit nejnižší úroveň, na které je schopen oddíl 

fungovat, s možností se s těmi co pravidla porušují rozloučit.  

I tak jsme se po prvním uplynulém období rozhodli nevyloučit nikoho, ale za jednotlivé prohřešky udělit 

Černé známky. Stále platí pravidlo, že za tři Černé známky může být člen z oddílu vyloučen a jedna Černá 

známka ročně (v září) se může vrátit. Nad některými členy tedy visí Damoklův meč. Černé známky obdrželi: 

                - za neúčast na oddílových schůzkách či oddílových akcích (nebo oboje): Samuel Kala (2), Jan Pinc (2),  

  Dominik Šmerda - Ramenáč (1), Miroslav Urx - Šnek (1) a Čeněk Málek - Čenich (1) 

 - za nenošení potřeb na schůzku: André Miketa - Don Carlos (1) a Čeněk Málek - Čenich (1) 

 - za nevhodné chování: Adam Fair - Nynyny (1) 

Je samozřejmě možné, že Černou známku získali během družinových akcí i jiní lidé za jiné prohřešky. Zde 

uvedené (číslo v závorce udává počet) jsou pouze za porušení Oddílového kodexu. 

Připomínám, že další vyhodnocení pravidel proběhne v červnu a bude klíčové nejen pro členství v oddíle, 

ale i pro účast na táboře, kterou můžeme na základě těchto podmínek vypovědět. Veškerá procenta účasti a 

podobně však počítáme od ledna opět od nuly. Začíná se znovu s čistým štítem. Proto Vás opět prosíme, 

pomožte zvýšit úroveň oddílu a jeho fungování tím, že Váš syn bude dodržovat jednoduchá oddílová pravidla. 

Jedno z nejdůležitějších v kontextu „účast na akcích“ je omlouvání nepřítomného člena. 

 

Omlouvání členů 
Člen, který je řádně omluven má za akci (i schůzku) počítanou účast 50%. Omlouvá zpravidla nemoc, nebo 

nepřítomnost z jiných závažných důvodů (rodinné nákupy v Tescu to nejsou :). Omluva člena musí být před 

danou akcí (nikoli po ní), přičemž je jedno, zda se omluví člen sám, nebo tak za něj učiní rodiče. Věříme, že si 

nikdo nebude vymýšlet důvody. Jako nejjednodušší formu vidíme omluvení formou zaslané textové zprávy. 

Potíž občas však nastává v tom, komu ji poslat. Pokud tedy omlouváte syna z družinové schůzky nebo akce - 

zašlete SMS jeho rádci. Pro družinu Havranů je to Josef Somr - Starosta: 728 636 143 a u středeční družiny 

Sokolů bratr Radek Bouda - Šešulka: 724 310 927. Pokud syna omlouváte z oddílové schůzky nebo víkendové 

akce, pište rovnou mně na 731 548 988. Moc děkujeme. Toto je i uklidnění pro nás, co se s členy stalo, že na 

schůzku nedorazili... Navíc vedeme o účasti záznamy a klidně je s Vámi při nějakých nejasnostech probereme. 

Snad v této oblasti něco zlepší - bude to výhodné pro všechny. 

 

Členský poplatek 
Členské poplatky pro rok 2015 jsou vybrány a mohou putovat dál! To je skvělá zpráva. Nově registrovaní 

členové nechť donesou průkazové foto a stávající rovnou legitimace - k potvrzení. V rámci skautského okresu 

jsme ve výběru registrace první. Děkuji proto upřímně jak Vám rodičům, tak rádcům, že jsme tímto prošli tak 

lehce. Kdyby to tak šlo i v jiných oblastech... 

15. ledna 2015 
 



 

Skautské oděvy 
Oddílová trička - došlo k dohodě a schválení návrhů od dodavatele. Znamená to, že výroba oddílových 

triček může začít. Cena bude opravdu příjemná: 100,-Kč. Prosím proto všechny, kteří ještě nedonesli 

požadovanou velikost, aby tak učinili a zároveň je už možné nosit i peníze. Trička se budou předpokládám 

objednávat zhruba každé dva roky. Jelikož je to zakázková výroba, není možné dokoupit jedno tričko v 

průběhu roku (i když oddílová rada odsouhlasila nákup několika rezervních). Už se těším, až vyrazíme ve světle 

zelené barvě s hnědou výšivkou na nějakou akci! 

Skautské kroje - jsou v řešení. Objednávky košil, doplňků a nášivek asi pěti členů se vyřizují v rámci družin 

v těchto dnech a oddíl tak bude brzy kompletně funkčně okrojován. Další dobrá zpráva! 

 

Tábor 

Říká se, že s koncem tábora přichází období přípravných prací na táboře příštím. U nás v oddílové radě platí, že 

tak činíme často již na táboře samotném. Pracovali jsme tak i na místě táboření a daném termínu. Po měsících 

vyjednávání se zdá, že máme oboje! Pro 1. oddíl Sluneční záře by se tábor měl konat 19.7.-2.8.2015. Není 

vyloučen posun například o den zpět, ale vím, že pro plánování dovolených je tato hrubá informace 

dostačující. Opět vyrazíme na nové tábořiště, tentokrát nedaleko Přeštic. Pojedeme s vlastním vybavením. 

Cenu, přihlášky, přesný termín a další detaily včas oznámíme. Přesto Vás moc prosím, abyste nezapomněli na 

pomoc, kterou jste jako rodiče přislíbili. Budeme potřebovat pomoci s výrobou velké podsady pro vůdcovský 

stan (a rodiče dívek naopak budou pomáhat při přípravě tyčí na tee-pee) a možná se vyskytnou ještě další 

úkoly. Žádost o pomoc včas rozešlu emailem. 

 

Změna dob(y) schůzek 
Bohužel se stalo čeho jsme se trochu obávali. Koncem února bude upraven den a čas družinových schůzek. 

S určitostí to postihne družinu Havranů, která se doposud scházela v úterý. Není vyloučeno, že to ovlivní i 

Sokoly. Bude se tak dít z důvodu změny rozvrhu vysokoškolsky studujícího rádce Havranů a schůzky by neměl 

kdo vést. Mrzí nás, že se to děje v průběhu roku, ale pokud by byla jiná možnost, využili bychom jí.  

O termínech schůzek se členové včas dozví, zatím to nebylo určeno. Možné nutné přestupy mezi družinami, 

aby člen mohl vůbec na skauta chodit pochopíme.  

 

 

Tak a jsme u konce lednového oběžníku. Nezmínil jsem, že pokračuje sběr hliníkových víček (kde družina 

Sokolů silně zaostává), že doufám, že se členi zapojili do projektu „Čtení pomáhá“, že jsme se byli podívat do 

Sokolovny, kam se budeme jako skauti možná stěhovat, že stále činíme dobré skutky, že středisko Zbiroh bude 

hostit rádcovský kurz pro celý okres, že se chystáme na Skautský zimní přechod Brd (je o něm psáno na webu) 

a jiné věci... ale o těch třeba až příště. 

 

Děkuji, že jste dočetli až sem a přeji Vám hezký víkend. 

 

                                                         Dušan Kunc - Duch 

                               vůdce 1. oddílu Sluneční záře 
 
 
 
 
 
 
P.S. Všechny oběžníky roku 2014 jsou ke stažená na oddílovém webu.  
 
 
www.slunecnizare.skauting.cz 
http://skautzbiroh.rajce.idnes.cz/ 


