
www.slunecnizare.skauting.cz 
http://skautzbiroh.rajce.idnes.cz/ 
www.facebook.com/certovkazbiroh/ 
 

  
 

  Strana 1/2 

 
Vážení přátelé zbirožského skautingu, zejména rodiče! 
Po více než roce jsem se rozhodl napsat další oběžník, který by Vás měl informovat o aktuálním dění 
ve zbirožském skautském oddíle. Pokusím se být stručný, snad budou informace srozumitelné. 
 
Akce oddílu 
Neustále pracujeme na přípravě oddílových akcí. Zavedli jsme známkování akcí a věříme, že tato 
zpětná vazba nám pomáhá akce ještě vylepšit. V roce 2017 jsme toho zvládli velmi mnoho, uspořádali 
úspěšný tábor, postoupili do krajského kola Svojsíkova závodu, každý měsíc měli výpravu a zúčastnili 
se třeba akce Ukliďme Česko nebo mezinárodního jamboree na internetu (už má Váš syn našitou 
pamětní nášivku?). Fotky ze všech akcí dáváme na http://skautzbiroh.rajce.idnes.cz/. Známe již 
termíny chystaných výprav až do konce dubna 2018. Prosím, aby se toto vědění odrazilo na hojné 
účasti členů na těchto aktivitách. Zatrhněte si je prosím v diářích a kalendářích. Děkujeme.  
 
27.1.2018 - Sáňkování a porridge 
leden (zatím neupřesněno) - Družinová akce Sokolů 
10.-11.2.2018 - Skautské minikino a sportovní dopoledne v tělocvičně 
24. 3.2018 - Výprava na Říp 

27.-29.4.2018 - Plyšová výprava na chatu s Pátrači + je plánována schůzka s Vámi, tedy rodiči 
 
Oddílovky 
Na oddílové schůzky chodí stále zhruba třetina členů. Moc prosím o nápravu. Oddílovky se konají 
vždy druhý pátek v měsíci od 16:30 do 18:00. Pokud je stanovena výjimka a schůzka se koná jiný 
týden, je na to včas upozorněno. Oddílovky jsou důležité pro řešení organizačních záležitostí i pro 
soupeření družin jako takových. Nechce se nám přistupovat k povinným kvótám procentuální účasti. 
Ulehčete nám to… 
 

Vánoce 

Besídka: V tomto roce se vracíme ke kořenům a besídka proběhne bez účasti rodičů a příbuzných 
členů. Chceme si připomenout způsob jakým probíhaly besídky dříve a také nás mrzel opadající zájem 
a předčasné odchody. Doufáme v hojnou skautskou účast a třeba za rok se opět vrátíme do kina, 
(bude-li zájem setrvat s námi několik hodin). Sraz máme ve 13:30 před Městským úřadem ve Zbiroze. 
Pokud někdo nemůže dorazit, ať prosím pošle dárek, protože jinak bude někdo, kdo sám vyráběl 
smutný, že nic nedostal. Každý člen ať dorazí v kroji, s hrnečkem, dárkem a několika kousky 
Vánočního cukroví na pohoštění. 
Betlémské světlo: Jako kompenzaci za soukromou besídku Vám nabízíme plamínek dovezený přímo 
z Betléma. Výdejní místo máme ve Zbiroze na náměstí u infocentra a celou hodinu (22. 12. 2017 - 
18:00 až 19:00) Vás budeme ve skautských krojích bedlivě očekávat. Dostanete od nás i malý dárek, 
tak vezměte svíčku a lucerničku nebo sklenici a určitě přijďte! 
 

Registrace 2018 
Vybíráme členský poplatek na rok 2018 (a u nováčků také přihlášku a evidenční kartu), 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. V roce 2019 budeme nuceni poplatek 
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mírně navýšit, protože již nyní špatně pokrývá naše výdaje a odvody se v příštím roce ještě zvýší. 
Součástí poplatku je pojištění na akcích, skautský časopis, příspěvek na běžný provoz, potřeby  
a podobně. Součástí letošní registrace je i snaha, aby každý člen dostával časopis vhodný jeho věkové 
kategorii. Případné změny hlásí členové svým družinovým rádcům. 
 

Nábory nováčků 
V září, říjnu a listopadu jsme se velmi snažili nabrat nové členy na doplnění stavu družin, protože 
někteří starší hoši nás již opustili a několik let jsme nábor nových duší takřka nedělali. Ačkoli jsme 
zkusili oslovení dětí nejen na ZŠ Zbiroh, jejich rodičů, letáčky, info ve Zbirožsku a další věci, nábor 
nebyl úspěšný. Možná jsme začali pozdě, děti dnes mají hodně jiných aktivit, nebo jsou jiné, nám 
neznámé důvody. Věříme však, že máme stále co nabídnout a tak Vás prosím, pokud byste věděli  
o šikovném chlapci ve věku 2. třídy ZŠ a starším, doporučte nás. Budeme rádi za nové kluky, kteří 
budou moci prožívat dobrodružství, hry a učit se samostatnosti na našich akcích. Místo pro ně 
v družinách stále je a začátek roku je dobrý čas se skautingem začít. 
 
Kroje 

Snažíme se udělat pořádek ve skautském krojování. Pokud je Vašemu synovi košile již malá, 
zakoupíme pro Vás novou a starou můžete za nějaký peníz prodat do oběhu oddílu. Rádi bychom do 
konce ledna okrojovali i všechny nově registrované nováčky. Budeme potřebovat jen znát velikost 
požadované košile. Zbytek zařídíme. Nová krojová košile se všemi výstrojními součástkami  
a nášivkami se pohybuje kolem 650,-Kč. 
 

Klubovna a majetek 

Nyní probíhá středisková inventarizace majetku. Máme také koupenou novou kuchyňku, kterou 
v roce 2018 do klubovny nainstalujeme. Snažíme se rozšiřovat vybavení na tábory a oddílové akce. 
Stávající klubovna je však v nevhodném technickém stavu a neodpovídá ani proporčně ani využitím 
našim potřebám. Stále usilujeme o novou klubovnu. Jednání s městem Zbiroh zatím nikam nevedou, 
na klubovnu jednoduše nejsou finance. Pokud by se mezi Vámi našel někdo, kdo by nám pomáhal 
oslovovat soukromé i „grantové“ zdroje, budeme velmi vděční. Nová klubovna na stávajícím místě je 
náš velký sen. Pomůžete nám ho splnit? 
 
Tábor 

Už více než měsíc sháníme tábořiště na rok 2018. Jakmile budeme mít jasno, pokusíme se Vás 
informovat. Zatím vedeme jednání. Pokud byste měli nějaký tip, sem s ním. Termín bychom rádi 
oznámili nejpozději na schůzce s rodiči v měsíci dubnu. Je však téměř jisté, že to nebude první 
polovina července. 
 
To je myslím takto v rychlosti vše. Více Vám pak řekneme na schůzce v dubnu. Přeji Vám poklidný 
konec roku, příjemné svátky a mnoho radosti v roce 2018! Věříme, že nám zachováte přízeň. Děkuji 

za pozornost. ¬  

 
S pozdravem 
Dušan Kunc - Duch 
vůdce 1. oddílu Sluneční záře 


