
 
 
 
 
 
 
Vážení rodiče! 

Máme zde začátek skautského roku a tak zasílám také informace spojené s proběhlým táborem a zahájením 

činnosti od září tohoto roku. Pojďme k věci. 

 

 

Brigáda na natírání podsad podruhé 

V neděli 21.6.2015 od 8:00 dorazila na druhé kolo natírání podsad jen paní Kotvová, které tímto děkuji. 

Natírání jsme společně s dědečkem zvládli, ale ve třech to opravdu nešlo tak rychle jako při brigádě předchozí 

(a to jsme ještě dodělávali podlážky a poličky se staršími). Příště prosím věnujte mým prosbám (které zazněly v 

červnovém Oběžníku) o pomoc větší pozornost, přece jen nežádáme pomoc tak často. 

 

Letní tábor Březník u Příchovic 

Tábor je za námi. Zápolili jsme letos zejména s neustálými malými roztržkami mezi kluky a místy 

neschopností naladit se na stejnou vlnu. O klesající samostatnosti už ani nemluvím... Přesto souhrnně 

hodnotíme průběh tábora kladně. Věřím, že jsme něco zažili, kluci se něčemu přiučili a aspoň malými krůčky 

jsme se posunuli dál. Skautky a světlušky tábořily po nás dalších čtrnáct horkých dní a poté jsme tábor za 

pomoci dalších lidí úspěšně zbourali a vše převezli zpět do skladu a našich domácností. Už nyní máme 

zapsány dvě strany tipů, nápadů a zlepšováků na příští rok. 

Bohužel zatím se táborová (potažmo oddílová) rada nesešla jindy než na bourání tábora a jsme velmi 

časově vytíženi, fotografie z tábora budou tak uveřejněny až v polovině měsíce září. Bohužel to dříve 

nestíháme a je potřeba se tradičně probrat stovkami fotek. 

Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu ohledně toho, jak se dětem tábor líbil, nebo jakýkoli jiný pohled 

na věc ze strany neskautského pozorovatele. Nebojte se napsat. 

 

Skautské opasky 

Bohužel nám dodavatel nebyl do tábora schopen doručit objednávku skautských opasků. Ukázalo se, že  

v celé republice jich nyní není tolik, kolik jich náš oddíl potřebuje. Fascinující. Věc bude tedy řešena v září či 

říjnu, až budou opasky dodány. Mrzí nás, že jsme je nemohli mít již na táboře, ale nedalo se nic dělat. 

 

Schůzky 

Se začátkem skautského roku se rozbíhají i pravidelné schůzky, které budou probíhat takto: 

- 1. týden v září schůzky nejsou 

- 2. týden se koná pouze oddílová schůzka v pátek 11.9.2015 od 16:15 do 18:00 a dále pak budou schůzky 

celého oddílu každý druhý pátek v měsíci vždy v tomto čase 

- od 3. týdne měsíce září budou probíhat schůzky družinové; Havrani každou středu od 16:30 do 18:15 a 

Sokoli každý čtvrtek od 16:30 do 18:15 

 

Chystané akce 

Na tvorbu celoročního výhledového plánu se oddílová rada teprve sejde, přesto už nyní víme o dvou 

blízkých akcích: 

Zbirožský puchýř - 12.9.2015: Sraz na IV. ročník turistického pochodu je v 9:00 u Muzea J. V. Sládka. 

Zápisné činí 20,-Kč. Oddílová rada se bohužel nemůže zúčastnit, protože budeme konečně řešit nezbytnosti 

pro skautský rok, ale vyzývám tímto Vás, abyste se s Vašimi dětmi zúčastnili - jako skupina rodičů s dětmi ve 

skautských krojích. Když někdo pořídí pár fotek, bude to skvělé. Dokážete zastat naše místo a vyrazit s dětmi 

na kratší 8km trasu jako skupina? Jsme velmi zvědaví, jak to dopadne. Dejte nám vědět....  

24. srpna 2015 
 



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. Děti bude potřeba ze školy v pátek 

omluvit. Na akci vyrazí celé zbirožské skautské středisko Čertovka, což bude jedinečný počin. Detaily budou 

včas rozeslány formou lístečků 

 

 

Ve skautském roce 2015/16 bychom rádi zapracovali na týmovém a skautském duchu v našem oddíle. 

Abychom ukovali „zdravé jádro“ a protože máme členů spíše nadbytek než nedostatek, rozhodla oddílová 

rada tento rok nepřijímat do oddílu nové členy. Věříme, že se stávající členové v některých ohledech zlepší.  

I pro tento rok bude platit Oddílový kodex, jehož znění možná mírně upravíme. O dalších novinkách Vás budu 

informovat v oběžníku, který bude vydán nejspíše koncem září či začátkem října. 

Přeji Vám klidný nástup do školního i skautského roku a přeji si, abyste nám Vy i Vaše děti zachovali 

přízeň.. 

 

S pozdravem 

 

Dušan Kunc - Duch 

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


