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Junák - český skaut, středisko Střela Stěžery, z. s.
Po malé svačince jsme šli na venkovní laser
game. Sluníčko se rozjelo jako topení na šestku a už
po dvou hrách jsme byli unavení a zpocení. Dohráli
jsme všechny zamluvené hry a pomalu se dovlekli na
zaslouženou odměnu ve formě hranolek a zmrzliny.
Nakonec juchachá domů. Děti byly unavené,
zablácené, zpocené ale hlavně ŠŤASTNÉ. Byl to moc
vydařený den, už se těšíme až pojedeme znovu.
Dominik Ryska

PŘINES KUS PAPÍRA, PRO TAPÍRA
Za poslední dva měsíce jsme měli možnost
sbírat papír jako o život. Ale pozor mohli jsme sbírat
pouze sběrový papír, takže noviny, časopisy a letáky.
Nasbírali jsme dohromady 1507 kg. Vydělané peníze
putovali do stěžerské ZOO na roční adopci tapíra
středoamerického Karlose. Ten, kdo nasbíral 50 kg se
mohl s tapírem vyfotit. Fotku dostaly děti na památku
do rámečku. Samozřejmě někteří nenasbírali pouze
50 kg, ale i více! Rekordmany byli Áďa s 83 kg,
Amálka s 83 kg, Matěj se 78 kg a Péťa se 77 kg. Do
sběru se zapojilo 43 dětiček. Všem účastníkům
bychom chtěli moc poděkovat a také stěžerské Zoo,
že nám tento projekt pomohla uskutečnit.
Martin Ryska

DOBROČINNÝ OBCHŮDEK
Jak probíhaly červnové skautské schůzky?
Vedoucí si pro děti připravili schůzky ve znamení
domácích výrobků. Každá družinka si vyzkoušela vyrobit
nějaký výrobek, ať už pro babičky, maminky, nebo třeba
pro paní učitelky. Naši nejmenší benjamínci ve
spolupráci s vlčátky si pohráli s tuhnoucí hmotou, ze
které udělaly dekorativní zápichy například do květináče.
Výrobě zápichů věnovali hned několik schůzek. A
protože chtěly přispět k veselé letní náladě nabarvily
zápichy všemi různými barvami.
Světlušky hned na začátku června neotálely, šly
natrhat bez a uvařily z něj bezovou šťávu. R&R, skauti a
skautky se pustili do výroby balzámů na rty, mýdel a
jahodových marmelád. Děti byly šťastné, že si mohly
vyzkoušet něco nového a daly do toho celá svá srdíčka.
Poslední pondělní schůzku 27. 6. byly domácí produkty
od srdce k dispozici pro rodiče, příbuzné a přátelé
skautingu za jistý finanční obnos a výtěžek bude použit
na potřeby a vybavení dětem do klubovny. Děkujeme
všem, co nás podpořili.
Na poslední schůzce si děti užívaly vodní hrátky,
pikniky, zmrzlinu a různé další hry. Tímto se loučíme se
školním rokem a hurá na prázdniny.
Veronika Rysková

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY
www.skautstezery.cz

