
 
 
 
 
 

 
Vážení přátelé zbirožského skautingu, zejména rodiče! 

 

Opět se pouštím do psaní informací pro Vás, abyste měli představu, co se v oddíle děje, čím nyní žijeme a 

co se připravuje. Hned v úvodu se přiznám k faktu, že se mi do psaní oběžníku příliš nechce.  

Proč? Mám pocit, že snaha je to poněkud jednostranná, ničím nevyvážená a mnohdy nedoceněná. A tak je 

to s celou činností oddílové rady. Nikde není psáno, že vůdce oddílu musí seznamovat rodiče s děním v oddíle, 

jak dobrá má být příprava akcí, či kolik času má člověk strávit tím, aby četl literaturu a hledal v ní inspiraci a 

společně s týmem rozdmýchával nadšení, které pak může zlepšit činnost celé jednotky. Věřte, že se všechny 

tyto věci snažíme dělat dobrovolně na maximum (co nám prostor "volného času" dovolí). Mrzí mě pak, když s 

veškerou snahou, kterou vynakládáme, není možné uskutečnit program dle představ (protože kluci na akci 

nemají všechny věci), nikdo neodpoví na dotaz či výzvu (protože si nejspíš myslíte, že máte vlastních věcí dost 

a je to jen "kroužek"), nebo se někdo ohrazuje, že o tomhle nevěděl, či že na mě nemá telefon (čistě dáno tím, 

že nečtete, co Vám píšu). 

Vím, že toto neplatí pro Vás všechny, ale pokud jste se aspoň trochu našli, prosím pokuste se nám život 

alespoň malinko zpříjemnit a usnadnit, vždyť my to pro Vás nejen oproti minulosti a jiným oddílům také 

všemožně činíme... 

 

 

Odborky a stezky 

Odborky, neboli odborné zkoušky jsou něčím jako byli Foglarovi bobříci. Jde o drobné zkoušky a úspěchy, 

za jejichž splnění může vlče nebo skaut nosit na pravém rukávu kroje nášivku prokazující jeho specializaci. 

Odborky jsou atraktivním doplněním stezek a od února se pouštíme do jejich plnění. Podmínky jedné až dvou 

zkoušek byly na základě žádosti vytištěny adresně každému členovi a ten je může plnit i s pomocí rodičů nebo 

odborníků v dané oblasti. Doufám, že na táboře už budeme moci udělovat první nášivky. Podpořte svého syna, 

aby také nějakou získal. 

Pomozte mu prosím i s plněním stezky (za což je také nášivka na kroj)! Plnění stezky je opravdu klíčové a 

rozdíly v postupu mezi jednotlivými chlapci jsou dané i zájmem a spoluprácí rodičů (protože právě oni 

potvrzují některé z úkolů). Tento princip osobního rozvoje je skautingu vlastní a věříme, že se nám s Vaší 

pomocí podaří jej více prosadit. Koneckonců každý rodič chce, aby se jeho dítko zdokonalovalo a pracovalo na 

sobě. 

 

Finance 

Chválím a upřímně děkuji za hladký průběh výběru registračního poplatku na rok 2016. Toto se povedlo i 

díky dobré práci vedení družin. Ještě jednou díky za rychlost a spolehlivost. 

Bohužel to neplatí o stokoruně zbylé z výpravy na Šumavu. Upozorňovali jsme na její výdej rodičům 

účastníků na Vánoční besídce a v prosincovém Oběžníku. Stále si však několik rodičů peníze nevyzvedlo. 

Vrácení proti podpisu je tedy možné do začátku měsíce března na oddílové či družinové schůzce. Pokud tak 

neučiníte, peníze si oddíl ponechá a použije je k provozním nákladům na činnost. 

 

Oddílová trička 

Do 12.2.2016 (nejbližší oddílovka) přijímáme objednávky na oddílová trika, která se budou opět nechávat 

vyšívat na zakázku. Toto probíhá maximálně jednou do roka, takže pokud syn potřebuje nové oddílové triko, 

neváhejte. Předpokládáme, že cena zůstane okolo 110,- Kč, což je téměř neuvěřitelné. Pokud člen z trička 

vyroste a je v dobrém stavu, je možné jej v rámci družiny přenechat mladšímu členovi (třeba za čokoládu:).  

K objednávce je potřeba znát jen počet kusů a velikost trička (dětské číslované velikosti, či dospělé písmenné). 

7. února 2016 
 



 

Oddílové akce 

Nežli začnu psát o akcích, které chystáme, musím napsat, jak moc nás mrzelo, že na sáňkovací akci v lednu 

nešli někteří členové s omluvou, že je mráz a sníh. Také nám dorazily omluvy typu "Omluvte Pavlíka, nepřijde 

na výpravu", které za omluvu nepovažujeme. Poznačíme si omluvu jen, je-li dítě nemocné. Pokud Vám vadí, že 

chodíme ven za každého počasí, nebo že se dítě na akci umaže, dejte syna do kroužku modelářů, nebo do ZUŠ. 

Opravdu.  

Se stejnými problémy se potýkají ve Zbiroze i skautky. Na výpravu ve stejný den jim také dorazilo málo 

dívek a pak přišly v Brdech na Kytínskou louku, kde bylo plno mladších dětí, které si akci užily. I vedení skautek 

poslalo rodičům výzvu, aby se členky akcí opravdu účastnily.  

Mnohdy se stačí se jen vhodně obléknout a akce je naprosto bezproblémová... jako ostatně byla i Zimní 

výprava na Kvásek. Jiné oddíly jezdí i na zimní táboření a podobně. Věřím, že to, co jsme podnikali jako děti 

my, zvládne i dnešní mládež. A ještě jednou prosím, balte striktně dle lístečků, které zasíláme. Není to 

zbytečnost. 

 

Skautská liga a jiná překvapení (v Rokycanech): 27.-28.2.2016 - Navzdory tomu, že jsme si klubovnu 

rezervovali v klubovní knize dlouho předem, bude v tomto čase klubovnu užívat myslivecké sdružení Kvásek 

(opět je vidět, že potřeba vlastní klubovny je velká). Museli jsme proto upravit sraz (na vlakovém nádraží v 

Kařeze ve 12:00) i ukončení (ve Zbiroze na náměstí ve 13:17) a celou akci přestěhovat do klubovny 

spřáteleného skautského střediska v Rokycanech. Nově tedy bude potřeba přibalit 150,- Kč na dopravu a 

ubytování a  kromě kroje i oddílové tričko. Jsme rádi, že jsme akci nemuseli zrušit a i za cenu většího vypětí sil 

a určitých změn naplánovaného (mírně i programu) akci uskutečníme. Tuto akci s velkou hrou, rukodělkami, 

párky v rohlíku, čtení z archivu a promítáním pohádek by si neměl nechat ujít žádný skaut ani vlče. Více 

informací naleznete na www.slunecnizare.skauting.cz. 

Slavnost předávání družin: 11.3.2016 - místo oddílovky v březnu vyrazíme v krojích na Skautskou skálu a 

provedeme obřad předání družin novým rádcům. Celý oddíl se sejde u klubovny nejpozději v 16:15, odkud se 

na skálu přesuneme. Akce bude končit zhruba v čase, kdy běžně končí oddílová schůzka. Baterku s sebou. 

Ekovýprava + Tajemství Stínadel: 19.-20.3.2016 - zatím pouze pro informaci, že v tomto čase proběhne 

další akce oddílu s přespáním v klubovně. Akce snad bude již opravdu ve Zbiroze. 

Setkání s rodiči: 20.3.2016 - na závěr výše zmíněné akce proběhne zhruba hodinové setkání na které Vás 

srdečně zvu. Projednáme věci, které se daří i nedaří, co je v oddíle nové, trochu se poznáme a dozvíme Váš úhel 

pohledu a také se pobavíme o letním táboře (přihláškách, financích, atd.). Moc prosím o přítomnost alespoň 

jednoho zástupce z rodiny. 

 

Tajné projekty 

V družinách nyní probíhají tajné projekty! Prvním typem je "Tajný dobrý skutek", kdy si v družině kluci 

navzájem vylosovali někoho, komu tajně do března prokáží dobrý skutek. 

Do konce dubna má pak každá družina zlepšit nebo vyrobit něco v klubovně či okolí, tak aby to prospělo 

všem. Je to tajné a jsem opravdu zvědavý, na čem družiny pracují a co vymyslely. 

 

Oddílový kodex 

V lednu jsme vyhodnotili prohřešky vůči Oddílovému kodexu. Máme radost, že všichni měli (i díky 

nepovinným akcím) více než 50% docházku na výpravách. Varování v tomto obdrželi jen Vašek Mitáček a Dan 

Hes. Pochvalu a odměnu (krystaly pro Zářivce) za 100% účast na oddílovkách dostali Alex Dick - Axel, Martin 

Šestina - Diffusil, Ondřej Zbahna - Béďa, Matyáš Boček - Malý Pes, Miroslav Srp - Šuměnka a Tobiáš Bejček - 

Piškůtě. Na všech výpravách byli a pochvalu s krystaly tak získali Andé Miketa - Don Carlos a Tobiáš Bejček - 

Piškůtě. Víc takovách členů! 

Za nižší než 60% docházku na oddílovky dostal Černou známku Štěpán Štícha - Parník a André Miketa - 

Don Carlos. Černý puntík (za 3 je Černá známka) Lukáš Horák a varování dostal Samuel Kala. 

Hodnotil se i posun ve stezce a znalosti. Bohužel toto je místy katastrofické a i členové, kteří do oddílu 

chodí několik let mají skautské znalosti na úrovni nováčka. Krystaly za odměnu obdrželi Adam Fair - Nynyny a 



Vojta Krůta, který ač je nováčkem ušel od září pořádný kus cesty! Naopak jsme Černou známku za znalosti a 

chování udělili Ondřeji Fuksovi - Vypnitovi a Martinu Šestinovi - Diffusilovi. Černý puntík dostali Čeněk Málek 

- Čenich, Andrej Matoušek - Pendolino, Adam Horák - Kompresor, Matyáš Boček - Malý Pes a Šimon Moutelík . 

Mišon. 

Osobně bych byl rád, kdybychom platnost Oddílového kodexu jednoho dne pozastavit a členové by dobře 

fungovali i bez něho. Celá oddílová rada doufá, že udělené tresty i odměny nás posunou k cíli, abychom 

pracovali společně o něco lépe. Další evaluace výkonů bude probíhat v červnu a poslouží i jako možnost jet 

nebo nejet na letní tábor. 

 

Kontakty 

Pokud chcete cokoli prodiskutovat, zeptat se, či omluvit syna, neváhejte se na nás obracet. Buď formou 

emailu, nebo na telefonních číslech. Pro jistotu je tedy připomínám. V oddílových věcech: Dušan Kunc - Duch 

(731 548 988), v záležitosti družiny Havranů: Josef Somr - Starosta (728 636 143) a u družiny Sokolů: Radek 

Bouda - Šešulka (724 310 927). 

 

 

Možná si říkáte, že jsem příliš negativní a celý tento Oběžník je psán poněkud "naštvaně". Prosím, neberte 

to tak. Snažím se jen poukázat na věci, které nám ubírají sílu v naší dobrovolnické volnočasové službě. Naší 

snahou je mít co nejlépe fungující oddíl a někdy hladké fungování záleží právě i na Vás. Věcí, které tři lidi v 

oddílové radě řeší je opravdu mnoho i bez zbytečných komplikací, které jsou způsobeny jen tím, že součinnost 

rodičů je u některých členů téměř nulová. 

Vidím, že toto je zatím nejdelší text, který jsem Vám zasílal (a několik hodin psal) a tak mám opět obavy, 

kdo ho asi přečte - přitom opět obsahuje důležité informace. Zašlete mi prosím e-mail jen s tou informací, že 

jste oběžník pročetli. Jako zpětná vazba a informace o informovanosti je to pro nás důležité. 

 

Za oddílovou radu se loučí a ve světlejší zítřky doufá 

 

Dušan Kunc - Duch 

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


