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Mi smo Mlade face!

Kaj imajo skupnega predsednik države dr. Danilo Türk, reper Zlatko, glasbenica Tinkara Kovač, 
podjetnik in inovator Andraž Tori ter igralka Ana Marija Mitič? 

Podpirajo MladeFace – vseslovensko mladinsko akcijo, ki bo potekala 21. maja in v okviru 
katere naj bi mladi naredili še več dobrih del kot običajno. MladeFace smo vsi MLADI po letih 
in srcu, AKTIVNI, DOBRE VOLJE in DOBRIH NAMENOV.

Akciji MladeFace se bomo v okviru Ščukanujanja pridružili tudi taborniki RJŠ. Obalo 
Cerkniškega jezera bomo pustili vsaj malo čistejšo in tako pokazali, da nam ni vseeno za 
dogajanje okoli nas.

Verjamemo v moč mladih tabornikov in v potenciale, ki jih imamo. Zato hkrati pozivamo tudi 
druge, odrasle posameznike, predstavnike oblasti, gospodarstva, pa tudi akademske sfere, da 
nam stopijo en korak naproti in nam omogočijo uresničitev naših namenov in naših zamisli.

Več o projektu Mlade face pa preberite na spletni strani www.letomladih.si/mladeface

Taborniki in katoliški skavti sodelovali na prireditvi OŠ Cerknica

V soboto, 14.5., smo cerkniški taborniki in katoliški skavti sodelovali na prireditvi osnovne 
šole ob dnevu druženja treh generacij in zaključku projekta “Podajmo si roke”. 

Učencem smo predstavili delovanje katoliških skavtov in tabornikov tako, da smo jih povabili 
k dvema aktivnostima, ki sta nam zelo ljubi. Mlajše učence smo navdušili za igro “roverček”, 
starejši pa so preko zanimivih nalog odkrivali znane in neznane kotičke Cerknice. Nekateri so 
prisluhnili tudi zanimivi zgodbi Knjiga o Džungli.

Kaj bi mi brez naših staršev?

Nas podpirajo, poskušajo razumeti, ko kakšno po taborniško »ušpičimo«, imajo 
potrpljenje, ko nas potrebujejo nekje drugje, mi pa smo na taborniški aktivnosti … in še 
mnogo več! »Taborniški« starši imajo še znanje, spretnosti, veščine in talente, s katerimi so 
nam mnogokrat pripravljeni priskočiti na pomoč in na tak način prispevajo k delovanju Ščuk.

Ob praznovanju 20-letnice katoliških skavtov stega Cerknica 1 nam je s svojim umetniškim 
talentom na pomoč priskočil oče Maje Vidrih, Igor. In nastalo je zelo lično darilo – lesena 
plošča s pridihom taborniško/skavtskega duha. .

ŠČUKANUJANJE

21. maj 2011 na in ob Cerkniškem jezeru

Ščukanujanje sodi v kategorijo orientacijskih tekmovanj. To pomeni, da se skupine 2 – 3 
tekmovalcev s pomočjo topografske karte gibljejo v naravi in iščejo kontrolne točke, na 
katerih izvajajo različne naloge: od reševanja topografskih testov in testov prve pomoč, do 
spretnostnih preizkušenj … Obseg trase, na kateri poteka orientacija, se ponavadi giblje 
okoli 15 km ali več (za mlajše tabornike okoli 10 km). Trasa poteka večinoma po gozdnih 
poteh, pa tudi po bolj neurejenem teren, kar tekmovalcem postavlja še poseben izziv. 

Posebnost Ščukanujanja pa je ta, da zaradi naših naravnih danosti del orientacijskega 
tekmovanja poteka po vodi, na katero se tekmovalci podajo v kanujih z rešilnimi jopiči. 
Ker je tovrstno orientacijsko tekmovanje, ki vključuje tudi veslanje, eno redkih v 
slovenskem prostoru, je zato za vse tekmovalce še toliko bolj privlačno in razburljivo. 

Namen Ščukanujanja je tudi praktična uporaba znanja orientacije, ki jo člani pridobivajo 
čez leto, druženje z vrstniki in aktivno preživljanje prostega časa  v naravi, sproščanje na 
kreativen in aktiven način, osveščenost o skrbi za naravo in okolje ter neformalno 
izobraževanje o življenju v jezeru in ob njem. Poleg tega, da vse te vsebine in program 
ponujamo tabornikom iz celotne Slovenije, je tekmovanje odprto tudi za širšo javnost in 
vsi netaborniki se lahko tekmovanja udeležijo kot rekreativci ter tako spoznajo vsaj del 
taborništva in način našega preživljanja prostega časa.

Ali veš ...
... da je bilo Ščukanujanje v okviru natečaja Skavt Peter najboljša taborniška akcija v letu 
2010 po mnenju strokovne žirije?
... da je predhodnik Ščukanujanja tekmovanje Kanu ščuka zlet? 
... da je pomemben del Ščukanujanja tudi popoldanski in večerni program?
... da se Ščukanujanja vsako leto udeleži več ekip, kar pomeni, da se dober glas širi v deveto 
vas in da smo vsako leto boljši.
... da bo Ščukanujanje tudi drugo leto? :) Upamo, da se nam zopet pridružiš ob Cerkniškem 
jezeru!

O letošnjih vtisih s Ščukanujanja pa več v junijski številki Ščukce!
 
ŠČUKCO LAHKO PREBERŠ TUDI NA SPLETU! 
WWW.SCUKE.SI
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Obiskali prireditev ob 20-letnici delovanja katoliških skavtov v Cerknici

V nedeljo, 8. 5., smo se predstavniki društva tabornikov Rod Jezerska ščuka udeležili prireditve 
ob 20-letnici delovanja organizacije katoliških skavtov v Cerknici Steg 1. Ob tej priložnosti smo 
jim podarili ploščo s simboli, ki predstavljajo temelj delovanja tako tabornikov kot katoliških 
skavtov – ogenj, šotor, naravo. Veseli nas, da v Cerknici veliko mladih živi skavtske vrednote!

Taborniki smo se predstavili na Notranjski tržnici

Tradicionalne Notranjske prvomajske tržnice, ki je letos potekala na Cerkniškem jezeru, smo 
se udeležili tudi taborniki našega rodu. Namen tržnice je predstavitev društev, obrtnikov in 
turističnih ponudnikov iz občin Cerknica, Bloke in Loška Dolina. 

Ščuke smo na svoji stojnici ponujale informacije o našem društvu, prodajali smo vrečke za 
večkratno uporabo z našim znakom in geslom “Ščuke ne grizemo!”, obiskovalci pa so lahko z 
ribiško  palico lovili mini Ščukce in si ob uspešnem ulovu priborili značko našega rodu. 
Fotoutrinki s tržnice  pa so dosegljivi v naši spletni galeriji na www.scuke.si. 

Koča v Leskovi dolini dobiva novo podobo

Zadnji aprilski vikend so starejši člani rodu izkoristili za delovno akcijo v snežniških gozdovih, 
natančneje v taborniški koči v Leskovi dolini. Ker je v zadnjih letih naša kočica nekoliko 
samevala, jo je temu primerno načel zob časa. Zato smo se odločili za njeno temeljito prenovo, 
začetke te preobrazbe pa si lahko ogledate v spletni galeriji na www.scuke.si. 

Čekpojnt znova navdušil

Aprilska rodova akcija je bila letos rezervirana za priljubljeni Čekpojnt. Poleg naših medvedkov 
in čebelic ter gozdovnikov in gozdovnic (ne smemo pa pozabiti tudi nekaj starejših Ščuk) je 
akcija letos dobila tudi izvenrodove razsežnosti, saj se nam je pridružilo še nekaj gozdovnikov 
in gozdovnic iz Rodu Zelenega Žirka iz Žirov. 

Taborniki smo se s fotoaparati v eni in seznamom šaljivih, pa tudi poučnih nalog v drugi roki 
podali v raziskovanje Cerknice. Spoznavali smo zgodovino našega kraja, znane osebnosti, 
rastlinje in živalstvo, skakali v vodo, jedli črve, posebna pozornost pa je bila namenjena okolju 
in skrbi zanj, saj smo le dan prej, 22. aprila, obeležili svetovni dan Zemlje in tudi dan 
tabornikov. 

Kljub temu, da akcija Čekpojnt ni potekala prvič, je bila letošnja nekaj posebnega, saj je 
izvedbo prevzel vod Čupki. Kljub svojim rosnim letom so z Ivino pomočjo dokazali, da bodo 
kmalu lahko prevzeli tudi večje organizacijske izzive rodu. 

Kako super smo se imeli, lahko preveriš tudi v spletni galeriji na www.scuke.si!

Greš z nami na taborjenje? Letos nas najdeš v Žagi ob 
Kolpi!

Vsako leto, že 35 let, taborniki Rodu jezerska ščuka iz 
Cerknice od 1. do 12. avgusta postavimo šotore v izbranem 
koncu Slovenije.

Taborjenje predstavlja vrhunec celoletnih taborniških 
aktivnosti, saj takrat lahko taborniki preizkusimo svoje znanje 
v naravi. Gozdnih šol, proge preživetja, pohodov, večerov ob 
ognju, lokostrelstva, iger na prostem in hlajenja v bistrih 
slovenskih potočkih, ki sestavljajo pravo taborno dogodivščino, 
se vsi veselimo že od lani!

Oglej si fotografije taborjenj v naši spletni galeriji na 
www.scuke.si in spremljaj spletno stran, na kateri bo kmalu 
objavljenih več informacij. 



ŠČUKCA

74

ŠČUKCA
NAČELNICA KLUBA LOLE IN PROPAGANDISTKA MATEJA MELINK
Ko na taboru dežuje, najraje leži v šotoru, posluša dežne kaplje in s strahom opazuje, kje v šotoru se bo 
pojavila prva lužica.

NAČELNIK KLUBA UPB MIHA JERNEJČIČ
Pri tabornikih se ni zaljubil – se je pa poročil!

BLAGAJNIČARKA IVA TONI
Če ne bi bila tabornica, ne bi nikoli vedela, kako lepo se je po 12-dnevnem taborjenju zopet usest na 
normalno wc-školjko, kako dobre zrezke naredi Moka in kakšno dobro vzdušje je, kadar Miki ob ognju 
špila kitaro. 

GOSPODAR TINE FERFILA
Če slučajno kdaj zaide, pokliče Chucka Norisa, če slučajno Hribc nima časa

OSKRBNIK KOČE V LESKOVI DOLINI IVAN PATERNOST
S taborniki želi žurat še naprej. 

Ščuke na 60. letnici Zveze tabornikov Slovenije

Na dan tabornikov, 22. aprila, smo letos obeležili tudi 60 let Zveze tabornikov 
Slovenije – Nacionalne skavtske organizacije. Ob tej priložnosti smo se pred 
Postojnsko jamo zbrali taborniki iz vse Slovenije, med drugim tudi mi. Najprej 
smo si ogledali jamo, potem pa smo se zbrali v jamski koncertni dvorani, kjer 
je potekala slavnostna prireditev. Seveda se je ta začela z dvigom zastave in 
taborniško himno Dviga plamen se iz ognja. 

Skozi zabaven in sproščen program sta nas popeljala Gojmir Lešnjak Gojc in 
mlada tabornica Nadiža, za prijetne taborniške melodije pa so skrbeli taborniški 
zborček iz Velenja, Nika Manevski s pesmijo Gremo mi po svoje (verjetno se 
še spomniš tega taborniškega filma) ter Marko Vozelj, ki je bil nekoč tudi sam 
tabornik. 

Uradnemu delu je sledilo še druženje pred Postojnsko jamo, kjer smo srečali 
mnogo znanih obrazov, s katerimi smo obujali taborniške spomine. Seveda pa 
praznovanje ni minilo brez slastne torte velikanke. 

Pri izvedbi prireditve so sodelovale tudi Ščuke: štiri starejše članice so se 
udeležile slavnostnega dela, Limun je čuval ogenj pred Postojnsko jamo, 
Margareta, Vesna, Lucija in Zala pa so pomagale pri pogostitvi. En velik M za 
vse pomagače!

V naši galeriji na www.scuke.si pa še preverite, kaj je na prireditvi ujel 
fotografski objektiv. 
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Naj se vam predstavimo: vod Štori

No, to ni ravno naše najbolj prepoznavno ime, pa tudi vodove zastavice še 
nismo uspeli sešiti, ampak nas ime kar dobro opiše.

Kdo smo? Taborniki čete presihajoče jezero od 2. do 5. razreda v Grahovem. 
Brin, Tim, Tjaška, Vid, Žan in pomočnici vodnice Isabella in Ita. Naša vodnica 
je Jerneja.

Kaj najraje delamo na taborniških sestankih? Pozimi smo v grahovskih 
taborniških prostorih, ki jih poznamo do podrobnosti. Ampak najraje smo 
zunaj! Takrat nas pozna celo Grahovo. Postavljamo potne znake in lov na lisico. 
Najraje tako, da jih noben ne najde;) postavljamo ogenj piramido in upamo, da 
se ne podre. Nagajamo Tjaški, da čim bolj cvili. Dolgčas? Ne, ne poznamo ga!

Kje nas najdete? Ob petkih okoli stare šole v Grahovem, drugače pa se udeležimo 
tudi rodovih akcij. Bili smo že na plavanju, opazovanju neba, čekpojntu po 
Cerknici…nekateri pa že razmišljamo o tradicionalni udeležbi na rodovem 
taborjenju. Tam bomo vsem pokazali, kaj vse smo se že naučili!

Ko bomo veliki? Bi radi znali zakuriti ogenj brez vžigalic! 

P.S. Na fotografiji manjkajo Tjaška, Isabella in vodnica Jerneja.
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Kdo vodi rod? 

Rodu Jezerska ščuka Cerknica ne bi bilo brez naših zvestih članov, ki se vsak teden pridno 
udeležujejo vodovih sestankov, se vsak mesec veselijo rodove akcije, se borijo na orientacijskih 
tekmovanjih in ponosno zastopajo naš rod, se vsako zimo kepajo na zimovanju ter vsako poletje 
z nami odidejo na najboljše poletne počitnice – taborjenje. Vse te člane in njihove aktivnosti pa 
v taborniškem letu 2010/2011 nesebično in prostovoljno skrbijo naslednji člani: 

STAREŠINA TOMAŽ PATERNOST 
Na taborjenju najraje vriska, ko ga nihče ne gleda.

NAČELNICA JERNEJA MODIC 
Njen največji taborniški izziv, ki ga še ni izvedla, je Republiško orientacijsko tekmovanje

NAČELNICA PERKOVE ČETE CERKNICA TJAŠA PRUDIČ
Na taborjenju najraje sedi ob ognju in poje. 

NAČELNICA ČETE PRESIHAJOČE JEZERO GRAHOVO MAJA VIDRIH
Če ne bi bila tabornica, ne bi nikoli jedla kače in s kremo mazala njene kože da se lepo posuši.
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