
 
 
 
 
 
 
Vážení rodiče a jiní příznivci našeho oddílu! 

Blíží se konec roku a krom přání klidného prožití posledních dnů roku 2015 bych Vás rád informoval o 

plánech našeho oddílu a také Vás rád pozval na některé z akcí. 

 

 

Skautské Vánoce 2015 

Vánoční dárky 
Na poslední oddílové schůzce jsme vyráběli vánoční přáníčka pro seniory z domu s pečovatelskou službou 

na náměstí. Tradiční aktivitu doplní i skautky a světlušky, které pro staré spoluobčany vyrobí vánoční dárky a 

společně s přáníčky je pak předají. Přáníček jsme nakonec s dodělávkami na družinových schůzkách vyrobili 

dvacet osm. Na družinovkách se také rozlosovalo kdo udělí dárek kterému skautskému bratru. Zde chci 

poprosit Vás, rodiče, abyste dohlédli na to, že dárky budou vyráběné (dětmi s možnou pomocí rodičů), nikoli 

kupované. 

 

Vánoční besídka 
Tímto Vás zvu na besídku, která se koná v zimním kině 13.12.2015 od 14:00. Přijďte si s námi zazpívat pár 

koled, shlédnout vystoupení jednotlivých družin, poslechnout si pár vět o proběhlých akcích a naladit se na 

vánoční atmosféru třeba i pojídáním cukroví (které jak doufáme jednotliví účastníci donesou z vlastních 

zásob na ochutnávku). Budeme rádi, když bude kino řádně zaplněné a tak klidně vezměte s sebou další 

rodinné příslušníky. Skauti a vlčata jdou na akci ve skautských krojích, přičemž pro členy oddílu je sraz u kina 

již ve 13:00. Besídka potrvá zhruba tři hodiny. Přijďte, jste srdečně vítáni. 

 

Oddílová schůzka 
V prosinci proběhne schůzka všech členů 1. oddílu mimořádně až třetí pátek v měsíci, tedy 18.12.2015. 

Byli bychom rádi, kdyby členové dorazili v hojném počtu a v kroji. Schůzka potrvá klasický čas a bude ve 

vánočním duchu s důrazem na zhodnocení uplynulého roku celým oddílem.  

 

Betlémské světlo 
Plamínek, který doputuje až z Betléma budeme tradičně rozdávat všem, kteří dorazí na náměstí ve Zbiroze 

19.12.2015 mezi 18. a 19. hodinou. Doneste si vlastní svíčku nejlépe s nějakým závětřím, v lucerničce a 

podobně. Těšíme se na Vás. 

 

Lone Wolf s přespáním 
Připomínám také, že pro všechny členy oddílu, kteří mají zájem, proběhne akce s přespáním v klubovně 

12.-13.12.2015. Začínáme ve 14:00 a končíme v den Vánoční besídky, zhruba v 11:00. Budeme číst 

dobrodružný fantasy gamebook, již jeho druhý díl. Každý se bude moci podílet na vývoji příběhu hlavního 

hrdiny Lone Wolfa. Akce je „nepovinná“ (narozdíl od besídky). 

 

Hliník 

Vzpomínáte, jak jsme sbírali hliníková víčka? Již jsme je předali k recyklaci a dokonce jsme za ně získali pár 

korun ze kterých se financovaly pastičky na myši, které na nás v klubovně s nástupem zimy opět začínají 

dotírat. Děkuji všem, co se zapojili a doufám, že v některých rodinách se snaha odpad více třídit udržela. 
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Registrace 2016 

Vybíráme členský poplatek na rok 2016, který činí 400,- Kč (v případě dvou dětí ve stejné věkové kategorii 

v rodině platí druhé a další dítě bez časopisu 360,- Kč). Prosíme o zaplacení na schůzkách do konce roku. 

 

Středisková výprava na Šumavu 

Jelikož jsme hospodařili úsporně, ze střediskové výpravy na Šumavu se jednotlivým účastníkům bude 

vracet 100,-Kč, které si rodiče mohou vyzvednout na Vánoční besídce (případně posléze na družinových 

schůzkách). 

 

Oddílový kodex 

V lednu proběhne vyhodnocení splnění či nesplnění podmínek členství (tzv. Oddílového kodexu 2.0). 

Doufáme, že těch se kterými se budeme muset rozloučit na základě jejich neaktivity bude co nejméně. Členský 

poplatek na rok 2016 by se takovým členům, kteří by byli v lednu vyloučení vrátil. 

 

Termín tábora předběžně 

Po domluvách se skauty z jiných středisek už se nám pomalu rýsuje termín tábora, který bude předběžně 

v termínu 6.-20.8.2016. Vím, že plánujete dovolené dlouho dopředu a včasnost získání této informace je pro 

Vás důležitá, berte ji však prosím zatím jako orientační. 

 

Klubovna 
Stále jednáme s městem Zbiroh o lepší klubovně. Do stávající se již všechny skautky a skauti v pátek 

nemůžeme vejít (občas některé děti musí dokonce stát). Možnost stěhování do Sokolovny ubouráním 

přístavku bohužel zmizela... Stále sníme o tom, že bychom měli holky i kluci samostatnou místnost jen pro 

naši činnost, kde bychom mohli mít vlastní výzdobu a různé skautské symboly. Pokud uvidíte nějakou cestu, 

nebo se jen bude město Zbiroh dotazovat, co je potřeba, prosím podpořte nás v tomto úsilí. Chceme mít 

důstojnou klubovnu, kde bychom se mohli scházet a mohli se věnovat skautské činnosti, nikoli neustálým 

opravám závad (ale i ty bychom byli schopni svépomocí s finanční podporou města zajistit, kdybychom se 

neobávali, že město rozhodne i o demolici současné klubovny). 

 

 

V řešení a vývoji je spousta dalších věcí jako společné projekty družin, nové formy odměn, tajná hra na 

dobré skutky a podobně. Ale o těch až příště... 

Děkuji Vám za přečtení informací a věřím, že jste se dozvěděli něco podstatného (i když si nedělám iluze, 

že by Vás některé pasáže trochu nenudily).  

Klidný a příjemně prožitý prosinec přeje a na setkání na vánoční besídce se těší 

 

Dušan Kunc - Duch 

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


