
Seigu!  

Jak jsem včera slíbil, je tu další číslo 

Rádce. Dnes vám nabídne další Orlí 

pero, pro jistotu zopakuje etapy 

celoroční hry a poví o naší mini kmenové radě. 

Imnu 

Tipy na Orlí pera – L–36 – přečte každý měsíc jednu knihu po dobu 12 měsíců. 

Možná jste se do tohoto OP nepustili, jelikož si myslíte, že bude trvat moc 

dlouho. A máte pravdu, jeho splnění bude vyžadovat rok. Proč se do něj ale 

nepustit teď, když máte více času? Stačí si vybrat knihu, která je hodna vašeho 

věku a žánru, který vás baví a začít číst. Knihu na obrázku můžete také číst (sám 

ji mohu doporučit). Čtení asi není koníček každého, ale pokud je dobrá kniha a 

čas… Můžete začít plnit ještě nyní v květnu. I já jsem se do tohoto OP pustil a 

doufám, že na příštím jarním nebo táborovém sněmu o něj budu moci zažádat. A pamatujte: 

Dlouhé neznamená nesplnitelné! Nesmíte však opomenout zapisování přečtených knih do 

vašeho zápisníku OP a nechat si od někoho podepsat, že jste knihu opravdu přečetli. 

Pro členy – úkoly na body 

Jsem rád, že někteří členové nelenili a na včerejší schůzce splnili úkoly na body. Na schůzce byl 

ohlášen další úkol: Napsat článek do Rádce. (Původně jsem ho chtěl ohlásit prostřednictvím 

Rádce). Na článek máte opět týden a získat můžete až 30 bodů (podle kvality a věku pisatele). 

A o čem napsat? Můžete napsat o nějakém bodu stezky, který máte splněný, o OP, které plníte, 

jak trávíte volný čas nebo napsat, kde jste se byli podívat a líbilo se vám tam. Za přidání obrázku 

nebo fotky dostanete také nějaké body. Nicméně článek musí být napsán na PC, ale ten už 

v dnešní době všichni doma máme. A půl hodina času a až 30 bodů může být 

vašich. Kdo se do toho pustí? Inspirovat se můžete minulými čísly Rádce.  

Pro členy – celoroční hra 

v posledních týdnech jsem naši celoroční hru Rychlé Šípy trochu zanedbávali, 

ale už jsou zadány další dvě etapy. Zde je pro jistotu opakuji. 

Etapa č. 29: Vyrobit něco pro oddíl – úkolem je vymyslet a vyrobit něco pro oddíl, čím byste 

ostatní překvapili. Zapřemýšlejte, co v klubovně chybí, hledejte na internetu nebo v knihách. 

Etapa č. 30: Splnit si 1 OP nebo 3 body stezky – opět můžete využít mnoho zdrojů okolo sebe. 

Obě etapy jsou do konce měsíce. Dejte ale pozor, květen už je skoro v půli! 

Pro členy a rodiče – rychlá kmenová rada po pondělní schůzce 

Na rychlé kmenové radě, že příští a přespříští schůzka (tj. do 25 května) budou ještě online a 

pak se domluvíme, co dál. Po obnovení činnosti bude mj. potřeba udělat brigádu. 
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Pro členy a zájemce o skautskou a 

indiánskou činnost v době 

koronavirové krize. 

 
 


