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

 
JUNÁK 

 
 

  Strana 1/2 

Milí rodiče (a jiní příznivci skautští)! 
Rád bych Vás informoval o aktualitách a dění v oddíle na konci roku 2018. Nebudu Vás zdržovat, pojďme na to… 
 
Nábory nováčků 
V září jsme se pokusili získat nové členy na základních školách ve Zbiroze, Cerhovicích, Drozdově a Kařeze. Udělalo nám 
obrovskou radost, že nábor byl úspěšný a v jeho důsledku přišlo 17 nováčků! S těmi nyní pracujeme v obou družinách a 
začínají se zapojovat i do oddílových akcí. Doufáme, že je bude skautská činnost bavit, a podaří se nám je v oddíle udržet. 
Starší skauti v tomto směru odvádějí skvělou práci, protože nováčkům velmi pomáhají a spoluvytvářejí dobrého 
oddílového ducha.  Zejména pro rodiče nováčků je tento list určen, proto výjimečně volíme i papírovou podobu. 
 
Informace o akcích 

Po odevzdání přihlášky a zanesení každého člena do systému by měly rodičům začít chodit informace, že na webu oddílu 
přibyla nová akce či aktualita. U nových členů prosím, abyste vyčkali a zatím do konce roku pravidelně sledovali náš web 
přímo na slunecnizare.skauting.cz. Informace o proběhlých akcích celého střediska Čertovka (tedy i chlapců) lze nalézt 
také na facebook.com/certovkazbiroh/. K akcím zpravidla s čtrnáctidenním předstihem vydáváme krom webové 
informace také info na lístečcích rozdávaných členům na schůzkách. V lednu 2019 bychom rádi stanovili výhled akcí s daty 
na příští cca 4 měsíce. Výpis plánu na celý rok (bez dat) lze najít na oddílovém webu. 
 
Co chystáme do konce roku? 

9.11.2018 - Oddílová schůzka (všech členů oddílu): Od 16:30 do 18:00 budeme vyrábět Vánoční přáníčka pro seniory 
z domu s pečovatelskou službou. Hodit se budou kancelářské potřeby (pravítko, tužka, guma, nůžky a podobně). Děvčata 
vyrobí dárky, věříme, že tak společně staré občany jako každým rokem potěšíme. 
17.11.2018 - Družinová výprava do neznáma (Sokoli): listopad je letos měsícem družinových akcí, oddílovou proto 
nepořádáme. Výpravy do okolí Zbiroha budou dozajista stát za to a doufáme, že se zúčastní každý člen družiny; sraz 8:30, 
další info bude na webu 

25.11.2018 - Družinová výprava do neznáma (Havrani): sraz také v 8:30; další info bude na webu 
15.12.2018 - Vánoční besídka v kině: Po dvou letech se besídka opět otevře veřejnosti, jsou tedy zváni všichni rodiče a 
příbuzní v co nejhojnějším počtu. Členové a členky střediska se sejdou již o hodinu dříve, aby vše připravili. Besídka 
zpravidla trvá přibližně 4 hodiny, ale je zde prostor s pečivem, čajem a kde jinde si zazpíváte Vánoční koledy a uvidíte své 
dítě vystupovat třeba v pohádce? Udělejte si prosím čas, další rok bude besídka opět soukromá.  
21.-22.12.2018 - Lone Wolf + Casino: Nepovinná akce pro ty, kteří rádi poslouchají dobrodružné fantasy příběhy. Zde si 
budou moci členové oddílu volit cestu knihou a rozhodovat tak v gamebooku, kam se hrdina vydá a jak dopadne jeho 
cesta. Přespávat budeme v klubovně. Druhý den budeme ještě chvíli číst a pak si zahrajeme ve skautském casinu několik 
her – bez rizika, že člověk v hazardu prohraje nějaké peníze. 
22.12.2018 - Rozdávání Betlémského světla: Tradiční rozdávání světla všem, kteří dorazí! Výdejní místo máme ve Zbiroze 
na náměstí u infocentra a celou hodinu (od 18:00 do 19:00) Vás budeme ve skautských krojích bedlivě očekávat. Přijďte 
si pro Váš plamínek z Betléma! 
 
Oddílovky 
Jelikož se oddílové schůzky chlapců i děvčat konají ve stejný den, nemůžeme se do klubovny lehce vejít. V listopadu jsme 
ještě v klubovně, ale od prosince budeme mít oddílovku (vždy druhý pátek v měsíci) střídavě na Městském úřadě 
v Multifunkčním sále na náměstí ve Zbiroze (nejspíše prosinec, únor,…) a v klubovně (leden, březen,…). Prosím rodiče, 
aby na tyto schůzky nezapomínali. 
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Registrace 2019 
Vybíráme členský poplatek na rok 2019 a z důvodů změn nařízení (GDPR) od všech členů také přihlášku (+ evidenční kartu 
u nových členů). Běžný členský poplatek činí 500,- Kč. Letos zavádíme ještě novinku a to dárcovský členský poplatek. Je 
možné, že mezi Vámi jsou lidé, kteří skautingu fandí, věří, že co děláme, má smysl a chtějí nás podpořit a zlepšit naši 
činnost. Jelikož toto běžný členský poplatek příliš nepokrývá, lze pro tuto příležitost zaplatit 1000,-Kč. Peníze využijeme 
na financování potřeb pro činnost a příští rok můžete opět platit dle libosti jen základní poplatek. Prosím o zaplacení na 
schůzkách či na účet střediska do konce roku. Budete-li platit převodem, uveďte prosím do poznámky jméno dítěte a jako 
variabilní symbol použijte jeho rodné číslo. Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 2000417614/2010. Součástí poplatku je 
pojištění na akcích, skautský časopis 5x ročně až domů, příspěvek na běžný provoz a potřeby. Případné změny časopisů 
hlásí členové svým družinovým rádcům. 
 
Skautské oděvy 

Kroje: Pokud je Vašemu synovi košile již malá, nebo skautský kroj zatím nemá, zakoupíme pro Vás novou nebo nabídneme 
použitou. Starý kroj od členů za rozumný peníz odkoupíme a znovu pošleme do oběhu v oddíle. Budeme potřebovat znát 
velikost požadované košile (dětské dle výšky postavy = 122 až 170; dospělí dle velikosti krku = 39 až 52). Zbytek zařídíme. 
Nová krojová košile se všemi výstrojními součástkami a nášivkami se pohybuje kolem 650,-Kč. 
Trika: Budeme doobjednávat zakázkovou výrobu oddílových (fialových) triček. Nyní zjišťujeme velikosti od všech členů, 
kteří tričko nemají. Zahájili jsme také doprodej předchozí verze oddílových triček (zelených), lze je zakoupit za 50,-Kč - 
akce platí do vyprodání zásob v požadované velikosti. Tričko je možné zakoupit na družinových schůzkách. 
 

Klubovna a majetek 

Dlouhodobě se zasazujeme o novou klubovnu, zatím se nám podařilo dojednat alespoň opravy stávající. Na opravách se 
také podílíme. Máme tak nově vymalováno, nová lina v kuchyni a malé klubovně, opravená svítidla, montujeme novou 
kuchyňku,… 
 
Oslavy 100 let republiky 

Děkuju bratrům Šešulkovi, Kelímkovi a Diffusilovi, že kluky (skauty) reprezentovali při akcích doprovázející oslavy výročí 
100 let republiky! Ať už jsme sázeli strom republiky, nebo měli čestnou stráž u pomníčku, jsem moc rád, že jsme jako 
skauti byli oficiálně u toho! 
 
Z dalších věcí jen zkratkovitě. Havrani mají nového podrádce, Sokoli ho zatím hledají. Zakoupili jsme obří míč na Kin-ball 
a pokusíme se hru využít aspoň 3x do roka. Snažíme se nakoupit pro všechny členy také stezky, aby mohli kráčet po 
skautské či vlčácké stezce s legendou „kudy“. Pomýšlíme na vizuální aktualizaci webu oddílu. Dlouhodobě nás trápí, že 
kluci nevedou dobře družinové kroniky a chybí v nich zápisy. Družiny budou aktualizovat i své nástěnky, rozlosují si, kdo 
bude komu tajně vyrábět dárek na Vánoční besídku, nebo budou nacvičovat hru či scénku. Provádíme zápis dat do 
registrace a současně dokončujeme uzávěrku proběhlého tábora. Snažím se napsat do Zbirožska shrnutí roku za 
chlapecký kmen. Oddílová rada řeší i vzdělávání starších - dva roveři letos dokončí Čekatelské zkoušky a další vyšleme 
příští rok na rádcovský kurz, který budeme v rámci okresu spolupořádat v Radnicích,… 
 
Jak vidíte, je toho opravdu záplava, s čím vším se snažíme vypořádat. Ale o tom třeba někdy příště. Držte nám palce, 
zachovejte nám přízeň a těšíme se na další spolupráci s Vámi – vždyť bez Vás, rodičů, by často děti raději seděly doma u 

počítače, než aby opustily bublinu pohodlí a něco zažily na vlastní kůži. ¬  
 
S pozdravem 
Dušan Kunc - Duch 
vůdce 1. oddílu Sluneční záře 


