
Seigu!  

S menším zpoždění vás vítám vás u 

dalšího Rádce, který je dnes trochu 

jiný - je zaměřený spíše motivačně. 

Zde v úvodu bych ještě rád připomenul úkol ze schůzky 

– článek do Rádce a dvě nové etapy. O obojím se více 

píše v rádci minulém. Ve chvíli, kdy píšu tento úvod, už mám také v e-mailu článek, který 

zaslala Monča. Objeví se v příštím čísle. I touto cestou bych jí rád poděkoval.  

Imnu 

Jak jste na tom vy? 

Dnes vychází už šesté číslo Rádce. Každý z nich vám dal možnost si něco 

splnit. Psalo se tu o Orlích perech i bodech ze stezky. A kolik jste si toho už 

splnili? Využili jste nynější pobyt doma i Rádce, abyste si něco splnili? To je 

určitě dobře. Snažte se využít těchto dní, kdy možná nemáte o tolik více 

času než normálně, ale můžete si trochu jinak udělat rozvrh. To můžete 

využít právě k plnění mnoha Orlích per nebo bodů stezky. Plňte si cokoliv, 

ale myslím si, že stojí za to se pokusit o splnění něčeho, co byste jinak nestíhali. Jde především 

o zkoušky, u kterých potřebujete více času na plnění nebo si je musíte plnit dlouhodobě. 

Všechno špatné je pro něco dobré, a tak karanténu využijte právě k plnění. Choďte ven, 

běhejte, pište si do zápisníku, čtěte si, pracujte, vylepšujte si roucho nebo se učte, pokud je na 

splnění potřeba nějaká teorie. Krom toho samozřejmě nezapomeňte dělat věci do školy. 

Jak jsme na tom já?  

Nyní mám více volna a stejně jako nabádám vás, abyste si něco splnili, tak i 

já jsem se pustil do plnění. Krom Orlích per, která se dají zvládnout kdykoliv 

se snažím o splnění i některých, která by normálně byla těžko splnitelná. 

V následujících řádcích vypíši některá, která si plním a třeba vás tím inspiruji 

a také se o některé z nich pokusíte. Nyní si plním tyto Orlí pera: Z – 03 (dělání 

dřepů a kliků), O – 8 (kreslení rostlin), O – 52 (výroba herbáře), O – 54 (výroba 

kouřových otisků rostlin), O – 71 (focení zvířat a rostlin, poznáte, kterému 

stromu patří fotka?), Z – 5 (běh 60 dní za max. 3 měsíce, pro tyto 

dny výborné OP), L – 12 (vázání uzlů na čas), L – 36 (četba knih, o 

tomto OP jsem psal v minulém Rádci, já tento měsíc čtu knihu 

Skauting pro chlapce, kterou můžete vidět na obrázku), L – 42 

(indiánské písmo). Ze stezky se zase pokouším o bod cvičit každý 

den. Orlích per si plním opravdu hodně a doufám, že je dotáhnu 

do konce a na sněmu o ně budu moci zažádat. A co vy? Inspiroval 

vás tento článek? Budu rád, pokud se o některé z nich taktéž 

pokusíte a klidně vám s ním pomohu. Hodně štěstí!  

         Číslo 6  

16. 5. 2020 

Pro členy a zájemce o skautskou a 

indiánskou činnost v době 

koronavirové krize. 

 
 


