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LUCERNA
program pro dívčí oddíl HESPERIA - DUBEN 08

Už nám konečně začínají  nějaké akčnější  vícedenní výpravy. Jenomže 
někam musíme zařadit i úklidovou brigádu v klubovně a protože o 
víkendech už nezbývá mnoho času, vsuneme ji  místo tak dvou schůzek 
(podle toho, jak nám půjde práce od ruky). Předpokládám, že to 
budou schůzky 23. a 30.4., ale nějaký posun je ještě možný. Jakákoli 
rodičovská pomocná ruka je velmi vítána. 

2.4. Oddílovka s Káťou
5.4. Výprava, jednodenní s Luisou a Lotkou
9.4. Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Myška
16.  4.  Družinovka Taškentská,  družiny  16-18h,  Světlušky  16-17:30,  vede 

Vláďa
18.-20.4.  Střediskový  Sraz:   společná výprava Hesperie a Oronga, Školky a 
možná i Srdce do Nového Rokytníku u Trutnova. Spaní v chatě na postelích. Vede 
Dešťa
(informace v samostatném článku)
23.4. Družinovka Taškentská, družiny 16-18h, Světlušky 16-17:30, vede Ifka
30.4.  Družinovka Taškentská,  družiny  16-18h,  Světlušky  16-17:30,  vede 
Janča
1.5.  GURMÁNSKÉ HODY:  Výprava pro rodiče a s rodiči na 1.máje, pozor, 
je to čtvrtek. Vede Dešťa (a má narozeniny)
7.5.  Oddílovka , pro všechny 16:00 –18:00 v 7Domkách, vede Káťa. Na sebe 
oddílová trika (kdo nemá tak tmavě modré) a s sebou zpěvníky. 

Akce za odměnu za pro Stovkaře za bodovací období leden – únor (Sluníčko) a Březen 
– duben bude projížďka Prahou historickou tramvají. Proběhne během května, vede 
Dešťa.
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Střediskový sraz 18. - 20. 4.
Vede Dešťa a Lišák – skautská základna Hájenka - Nový Rokytník u Trutnova,
Sraz: v pátek 18.4. v 16:00 na stanici metra Černý Most 
Návrat: v neděli 20.4. kolem 19:00 tamtéž
Cena: 250 Kč (doprava + ubytování). Kvůli místenkám zaplatit  na schůzkách 9. a 10.4.
S sebou: věci na vícedenní výpravu (jídlo, pití, oblečení, spacák, oddílové triko), spí se 
uvnitř objektu na matracích (nemůžeme zaručit, že budou pro všechny), BATERKU, 
pitnou vodu (voda v místě pitná až po převaření), doporučuji karimatku (Světlušky) a 
sandále na přezutí.  Pro dobrovolníky možnost spát ve stanu na tábořišti před chatou.

GURMÁNSKÉ HODY
výprava s rodiči – 1.5.2008

1.5. - Gurmánské hody ( je to čtvrtek na státní svátek nezapomeňte )
Sraz: U klubovny v Taškentu čas (upřesníme) .
Návrat: v  (upřesníme) tamtéž
S sebou: rodiče, ňáký ty drobáky , věci na jednodenní výpravu, věci potřebné na vaření 
( hlavně pitnou vodu!!)
Pojedeme na tradiční místo poblíž Kytína. Na Hraniční potok.

GURMÁNSKÉ HODY:
Tradiční soutěž ve vaření,konaná poprvé tuším v roce1982, pravidla:
• této kuchařské soutěže se mohou zúčastnit maximálně čtyřčlenné týmy a soutěží se
ve dvou kategoriích: 1.rodinné týmy (rodiče s dětmi), 2. kategorie děti
• vaří se na ohni, hodnotí se zejména chuť, vzhled, originalita,
 náročnost, servis všech chodů (předkrm, hlavní jídlo,
zákusek, nápoj) a celkový dojem. Odborná komise hodnotí jednu porci, kterou pouze
ochutná. Není přípustné přivézt z domova připravené polotovary.
• jakékoli pokusy o otrávení poroty budou tvrdě trestány!!!!
• jakékoli pokusy o uplácení poroty (nejsou zas tak úplně zakázány, nicméně) umístění
(nejspíš) vůbec neovlivní a taktéž budou tvrdě trestány!!!!!!
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PLÁN AKCÍ – DUBEN

5.4. Družinové výpravy – vedou rádcové, nevede dospělý vedoucí

Rysi - sraz 7:50 Masarykovo nádraží u pokladen, návrat na Depo Hostivař ve 17.05
S sebou: věci na jednodenní výpravu, 70Kč. Půjdeme podél říčky Šembery, okolo 
hradišť, zřícenin, kostelů a tvrzí, vede Methan

Medvědi –  sraz  v 8:00  na  Hlavním  nádraží  u  pokladny  číslo  4,  návrat  tamtéž 
v 16:45
S sebou: věci na jednodenní výpravu, 70Kč. Medvědi půjdou ze Srbska do Berouna 
přes svatý Ján pod Skalou, vede Šnek

Káňata – sraz v 8:55 na konečné metra A Depo Hostivař, návrat tamtéž v 17:05
S sebou:  věci  na  jednodenní  výpravu,  70Kč.  Káňata  se  půjdou  podívat  do 
Voděradských bučin, vede Hřebík

6.4. brigáda v 7domkách, pro všechny je povinná, začátek v 9:00 ( přesně), konec do 
14:00  (nepřesně),  s sebou  pracovní  oblečení  a  nářadí  (upřesní  se  na  oddílovce), 
svačinu, mít chuť pomoct zvelebit naší klubovnu

10.4. družinovky, Medvědi od 17:00 do 19:00 v Taškentu, Káňata a Rysi od 17:00 do 
19:00 v 7domkách, s sebou věci na schůzku

17.4. družinovky, Káňata od 17:00 do 19:00 v Taškentu, Rysi a Medvědi od 17:00 do 
19:00, v 7domkách, s sebou věci na schůzku

18.-20.4. střediskový sraz, viz samostatný článek, vede Lišák

24.4. družinovky, Rysi od 17:00 do 19:00 v Taškentu, Káňata a Medvědi od 17:00 do 
19:00 v 7domkách, s sebou věci na schůzku

30.4. schůzka pro rodiče v 7domkách, asi od 18:30 v 7domkách, čas a program bude 
upřesněn speciální pozvánkou

1.5.  Gurmánské  hody-  společná  výprava  s rodiči  na  Hraniční  potok,  info  buď 
v samostatném článku a na webu – vede Saut

8.5. státní svátek, schůzka odpadá

17.5. oddílovka,  pro všechny od 17:00 do 19:00 v 7domkách,  s sebou papír,  tužku, 
šátek, uzlovačku, KPZ, oddílové triko + šátek s turbánkem nebo černé triko ( pro ty 
kdo ho nemají), vede Jarda

18.- 20.5. celovíkendová výprava, odjezd již v pátek, návrat v neděli. Buď pojedeme 
na obvodní sraz nebo si uděláme hezkou komorní oddílovou výpravu, info bude na 
webu a papírově nejpozději do 24.4. – vede Jarda
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Hned z kraje dubna se konají družinové výpravy, které vedou rádcové družin. Rádcové 
si připravili družinové výpravy pro svoje družiny, na které nepojede dospělí vedoucí. 
Rádcové mají dobře připravené a s vedením oddílu zkonzultované výpravy a mají plnou 
důvěru vedoucích. Tímto přeji rádcům, aby se jim družinové výpravy povedli a měli 
100% účast členů. Hned pak navazuje brigáda v 7domkách, kterou se pokusíme zase o 
kousek  víc  zvelebit  naši  klubovnu.  Rád  bych  již  teď  pozval  všechny  rodiče  na 
Gurmánské hody, které se budou konat 1.5. na Hraničním potoce u Kytína. Jedná se o 
tradiční  soutěž  ve  vaření  rodinných  klanů,  ale  samozřejmě  můžete  jet  aniž  byste 
soutěžili. Před Gurmány pak velice rádi 30.4. pozveme všechny rodiče a přátelé našich 
oddílů  do  7domků  na  promítání  fotek,  povídání,  informační  schůzku  o  táboře,  ….. 
Samozřejmě se  můžete  těšit  na  exkluzivní  pozvánky na  tuto výjimečnou  a  unikátní 
schůzku  pro  rodiče.  Tak  je  čtvrt  na  dvanáct,  konec  psaní.  Teď  už  jenom  odeslat 
redakci!! 

Jarda

LIŠÁKOVY PLKY – CO SE DĚJE NA STŘEDISKU, ...
Měsíc  duben  a  začátek  května  nám připravil  několik  střediskových  akcí.  Po loňské 
bouřlivé diskusi opět rozdělujeme Gurmány a střediskový sraz. Obojí viz plán akcí a 
doufám, že se na tradičních Gurmánech potkáme s více rodiči než loni. Kromě toho se 
chystá  posezení  s rodiči  v klubovně  (promítání,  informace  o  aktuálním  dění 
v oddílech, ...). Opět Vás všechny zvu a informace dostanete během měsíce ve zvláštní 
pozvánce.  Možná  i  v tomto  čísle  časopisu,  ale  to  nevím  jistě,  protože  jsem  právě 
v Německu a trochu mimo kontakt s ostatními. Doslechl jsem se o zvěstech, které kolují 
o tom, že by oddíl Orongo po táboře ukončil svou činnost. Samozřejmě, že člověk neví, 
co se stane příští den. Doufám však, že mohu říci, že je to fáma a že se jako vedoucí 
vynasnažíme  připravovat  kvalitní  program  a  dále  rozvíjet  oddílovou  činnost.  S tím 
souvisí i omluva, za zrušenou výpravu z počátku března a nedostatečnou informaci o ní 
v minulém časopise. Doufám, že k podobné situaci již nedojde. Více na již zmíněném 
posezení s rodiči.

Soutěž - Soutěž - Soutěž - Soutěž - Soutěž - Soutěž - Soutěž 

Vyhlašujeme soutěž o nejhezčí dívčí a chlapecké jméno, které by se hodilo k příjmení 
Tesař nebo Tesařová. Výherce (osoba jehož nápad bude použit) získává klasicky 
Studentskou pečeť.
Své návrhy pište buď do vzkazovníku, nebo na mail sbrettova@volny.cz.

Dešťa  Lišák
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