
 
 
 
 
 
 
Zdravím všechny rodiče a příznivce zbirožského skautingu! 

Září je měsícem začátku celoroční činnosti. Ani celá organizace nezahálela a bude se nám tak měnit logo. 

Ve Zbirožsku jste mohli spatřit informace o proběhlých táborech našeho střediska... Dovolte mi, abych Vás v 

tomto oběžníku seznámil zejména s dlouhodobějšími plány s oddílovou činností, které rada sestavila. Upravili 

jsme také podmínky členství v oddíle a jiné věcí. Pojďme na ně. 

 

 

Schůzky 

Aby byly družiny početně aspoň přibližně vyrovnané, museli jsme opět přistoupit k přeřazování členů. Inu 

v září se mění časy a dny schůzek ale i časové dispozice členů. Snad jsme Vám příliš nenarušili rodinné 

harmonogramy a s definitivní platností tedy platí, že: 

Oddílové schůzky celého 1. oddílu Sluneční záře se konají jedenkrát každý měsíc a to druhý pátek v měsíci 

(pokud není řečeno mimořádně jinak) a to od 16:15 do 18:00. 

Družinové schůzky probíhají každý týden; Havrani - každou středu od 16:30 do 18:15  

      Sokoli - každý čtvrtek od 16:30 do 18:15 

 

Plán akcí 

Oddílová rada s přispěním takřka všech jejích členů (což považuji za úspěch) sestavila vizi sledu akcí ve 

skautském roce 2015/16. Je docela dost možné, že některé akce neproběhnou, nebo se poněkud změní, ale 

toho plánu bychom se rádi drželi a i Vy máte tedy přehled toho, co nás a Vaše děti čeká. Bohužel je skautský 

rok i náš čas limitovaný a nepodařilo se nám tak umístit zrušenou Cyklovýpravu na Valdek, Výpravu na 

Koněpruské jeskyně, Internetové jamboree v roce 2016 a další cíle na které se snad dostane příští skautský rok. 

 

září - Nepovinný Zbirožský puchýř s rodiči (1 den) 

říjen - Středisková výprava na Šumavu (3 dny) 

listopad - Oddílová schůzka s výrobou vánočních přáníček pro seniory (1 den) 

 Výprava do Českého krasu (1 den) 

prosinec - Lone Wolf s přespáním na Vánoční besídku (2 dny) 

        + Betlémské světlo (1 den) 

 Vánoční oddílová schůzka (3. týden) 

 (Chata oddílové rady; 2 dny) 

leden -  Sáňkovací výprava se zdobením stromku a vařením na sněhu (1 den) 

únor -  Skautská liga a jiná překvapení v klubovně (1 den) 

březen -  Ekovýprava a Tajemství Stínadel za odměnu (2 dny) 

duben -  Indiánská výprava na chatu (2 dny)  

květen - Výprava do Průhonického parku (1 den) 

 Závod vlčat a světlušek (1 den) 

červen - Výprava do Plzně (ZOO, lanový park a Kuličkiáda; 2 dny) 

červenec/srpen - Letní junácký tábor (15 dní) 

 

Fotografie z tábora 

Z více než 1700 fotek vybrala oddílová rada během „potáborového maratonu“ 773 fotografií a ty nyní 

můžete vidět na Rajčeti (http://skautzbiroh.rajce.idnes.cz/LJT_Breznik_19.7.-2.8.2015/). Doufáme, že se čekání 

vyplatilo a vybrali jsme ty kvalitnější a zajímavější. Pokud chcete načerpat atmosféru tábora, neváhejte a 

navštivte naši oddílovou fotogalerii. 

20. září 2015 
 



Podmínky členství v oddíle aneb Oddílový kodex 2.0 

Mírně jsme upravili a malinko zpřísnili podmínky členství v oddíle. Loňské ustanovení a uvedení kodexu  

v oddílový život mělo jen malý vliv na zlepšení stavu, který z dlouhodobého hlediska vidíme pro oddíl jako 

nežádoucí (nepředvídatelná účast na akcích, pozdní příchody, neskautské chování, práce na 

sebezdokonalování, aj.). Doufáme, že nově nastavené podmínky nám pomohou budovat lepší oddíl s ještě 

lepším programem. Oddílový kodex 2.0 je přiložen jako druhá příloha k oběžníku. Nastudujte jej prosím  

s Vašimi dětmi, protože při jejich porušení mohou být členové z oddílu vyloučení. Věříme však, že kritéria pro 

setrvání se dobrým členům podaří splnit vcelku snadno. 

 

Středisková výprava na Šumavu - 16.-18.10.2015: 

Na výše uvedenou akci byly ve třetím zářijovém týdnu rozeslány zvací lístky. Je potřeba, aby se členové na 

akci předem závazně přihlásili, a to hned z několika důvodů: zajištění dopravy, omluvení ze školy, výběr 

financí,... Žádejte tedy tento lístek od svého syna a pošlete odpověď prosím co nejdříve. Je důležité, aby 

odstřihnutelné části byly odevzdány do 1.10.2015. Další informace budou účastníkům předávány začátkem 

října. Připomínám, že se jedná o akci celého střediska, tedy dívek i chlapců a jedeme na předem dlouhodobě 

zamluvenou velkou skautskou základnu Západočeské oblasti Bílého orla.  

 

Kontrola fungování Oběžníků 

Rádi bychom zjistili, jestli je forma Oběžníků vhodným sdělovacím prostředkem pro komunikaci s Vámi, 

rodiči a jinými příbuznými. Pokud jste přečtete celý oběžník, odepište prosím na email se kterým Vám Oběžník 

přišel. Stačí zaslat jednoduché „Přečteno.“ a podpis. Bude to pro nás zpětná vazba o tom, zda se k Vám 

informace dostávají a v jaké míře. Napsal jsem dvě strany, moc prosím, najděte si čas odpovědět mi tentokrát 

dvě slova. Děkuji Vám. 

 

 

Závěrem bych rád řekl, že plánů a nápadů na letošní skautský rok máme opět dostatek. Kluci budou plnit 

odborky (speciální zkoušky s nášivkou), rozšíříme odměny za dobré chování (speciální pamětní kartičky), 

budeme řešit oddílovou vlajku, družiny budou od ledna podnikat tajné mise, opět se vrátíme k tématu 

dobrých skutků (tentokrát jinou formou) a mnohé další. Především bychom ale rádi zapracovali na třech 

věcech: 1) dobré vztahy v oddíle + oddílový a skautský duch, 2) znalosti jednotlivých členů a 3) fungování 

našich podrádců jako opory družiny s potenciálem převzetí vedení družin. 

Snad se nám podaří dosáhnout některých dílčích i dlouhodobých cílů a tento skautský rok se stane rokem 

na který budeme všichni rádi vzpomínat. Držte nám palce. Díky. 

 

 

S pozdravem 

 

Dušan Kunc - Duch 

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


