Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Čas letí jako voda. Už rozdáváme přihlášky na
další oddílový tábor. To je také znamením, že se
pomaličku přibližuje čas letních prázdnin. Je sice
pravda, že nás ještě všechny čeká spousta práce ve
škole, ale také čas plný báječných akcí. Proto je třeba
si všechny plánované akce zapsat do vašich zápisníků,
aby se vás zúčastnilo co nejvíce. Je totiž velké škoda,
když vedení oddílu stráví spoustu času nad přípravami
a účast ze strany členů oddílů je pak minimální. Také
bude dobře zvláště pro nováčky si vyzkoušet jaké to je
zúčastnit se víkendové akce. Získají tím tak sami tak i
rodiče představu jaké to bude na táboře. A tak na závěr
vám všem přeji krásné jarní dny
Siggi

Co se událo v březnu
Hned na začátku března se uskutečnil další jarní úlet.
Tentokrát jsme se vydali do Liberce. První ochutnávku
jste si mohli přečíst již v minulém čísle. Nyní
především díky Žabce si budete moci přečíst jak celý
Úlet proběhl očima jedné z účastnic.
Takže předáváme slovo Žabce:

1.3. - 4.3. Jarní úlet do Liberce
Sobota 1. 3.
Včera když jsme dorazili na Liberecké nádraží
vlakem, tak jsme šli dlouhou úmornou cestu ke
klubovně. Když jsme dorazili ke klubovně, tak se
všichni šli kouknout k oknu, protože Stopař vykřikl že
za oknem je
1. oddíl Hradec Králové
kostra. Protože
bylo zamčeno,
tak musela
přijít vedoucí
s kautů z
Liberce-Jana.
Ve š l i j s m e
dovnitř a hned
si rozdělili
ložnice. Po
vybalení věcí
jsme se šli
n ao b ěd v at a
rozdělili si
družiny. Modrá
Naty, Žabka,
David a Pavel,
Žlutá -
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Čertík,Vojta,Ježek Červená - Stopař,Dan,Evžen,Terezka.
Takhle rozdělěni jsme soutěžili celé čtyři dny. První den,
hned co jsme přijeli, jsme se sešli se Zuzkou=Žížalou,
která přijela ještě s jednou svojí kamarádkou na
koloběžkách, které nám nakonci půjčili na závody. Šli
jsme na náměstí, kde jsme si vzali od Žížali papírky, které
jsme začali vyplňovat. Ptali jsme se na odpovědi lidí,
nebo jsme je hledali na INFO tabulích. Do klubovny jsme
se vrátili okolo půl osmé. Navečeřeli jsme se a pak jsme si
povídali o skautské hymně, kterou jsme také poslouchali
a čekali, kdo jí pozná. Pak byla večerka. Všichni byli tak
unaveni, že skoro hned usnuli.

Neděle 2. 3.
Ráno měli službu Evžen,Terezka,Dan a Stopař. Ti
připravili snídani. Ostatní šli se Siggim na rozcvičku před
klubovnů. Po rozcvičce jsme se vrátili zpátky do
klubovny, a potom jsme se připravovali na cestu na
Ještěd. Všichni skuhrali, že to je dlouhá cesta, že jsme to
mohli vzít přes sjezdovku. Pak někdo řekl:”Jen aby nás
nesrazil nějaký bláznivý lyžař”. Na oběd jsme se stavili v
restauraci která byla po cestě, kde jsme si dali polévku dle
výběru. Někdo měl králičí vývar, někdo čočkovku, jiný
drškovou a všíchni jsme to zapili malinovkou. Na Ještědu
jsme se vyfotili s DÍTĚTEM z MARSU, a dali si sváčinu.
Cestou zpátky jsme si říkali že to byla nějaká krátká cesta.
Večer uvařil modrý tým těstoviny s bolóňskou omáčkou a
ostatní si povídali se Siggim o tom, čím a jak si správně
naplnit batoh.
Pondělí 3. 3.
Ráno jsme šli do zoo. Natálce se strašně líbili žirafi,
ale ještě víc malá žirafátka. Měli jsme na splnit pět úkolů,
které se týkali celé zoo. Například zjistit původ jmen
bílých tygrů a další. Při odchodu ze zoo jsme si měřili
jestli při běhu nebo chůzi jsme rychlejší než šnek, slon,
želva nebo žirafa. Ale rychlost geparda se nikomu
nepodařilo nepřekonal. Na oběd jsme se vrátili tramvají
do klubovny. Po obědě jsme si sbalili věci a šli do
libereckého Aqua Parku, kde byly dva tobogány. Dlouhý
šedivý a drncavý červený. Chvíli jsme strávili i ve
venkovním studeném bazénu, kde byl prudký vír, který
nás točil dokola. Vevnitř se Vojta projel na dětském
tobogánu a navštívil i malou dětskou vířivku. My jsme
bazén zakončili krásně teplou vířivkou s bublinkami.
Zpátky jsme se zastavili u obří knihovny, kde jsme se
znovu sešli se Žížalou, která nám vysvětlila pravidla hry,
kterou pro nás vymyslela družina Pum z jejího oddílu.
Chodili jsme po centru Liberci a hledali členky družiny
Pum. Těm jsme říkali hesla a oni nám dali kousek

fotografie. Po složení nám vyšel obrázek, na kterém
byl F. X. Šalda. K tomu jsme měli ještě napsat něco o
něm. Vyhrál modrý tým na druhém místě byl tým
červený a třetí skončil tým žlutý. Za odměnu jsme si
vybrali pohlednice z Liberce a šli zpátky do klubovny.

Klubovna
V současné době je stav tzv. setrvalý. Je podepsána
smlouva s novým vlastníkem objektu a co bude dál se uvidí.
My jsme měli během minulého měsíce schůzku s řediteli
obou základních škol v Malšovicích. Oba nám slíbili
podporu v poskytnutí prostor pro naší činnost v případě, že
budeme muset opustit stávající prostory. Takže dobrá
zpráva je, že alespoň provizorní prostory mít budeme a dále
se uvidí. Stále ale platí naše prosba o pomoc s hledáním
vhodných prostor. Pokud byste tedy věděli o vhodných
prostorách (kočárkárny, společné prostory v panelácích
apod.) Rádi přivítáme možnost se do těchto prostor
nastěhovat. Děkujeme předem za vaši spolupráci.

Svátky a narozeniny v dubnu

30. 4. Střediskové čarodějnice
K této akci zatím nemáme podrobnější informace. Po jejich
zjištění vás budeme informovat na schůzkách a emailovou
konferencí.

Květen
17. 5. Závodu světlušek a vlčat
Letošní závody jsou připraveny pro naše mladší. Počítáme s
účastí minimálně dvou soutěžních hlídek. Více informací v
dalším čísle.
17. 5. Cyklovýprava starších
Mladší budou reprezentovat náš oddíl na závodech a starší se
vydají na cyklovýpravu. V současné době zvažujeme její cíl.
Rodiče, kteří se budou chtít projet s námi rádi uvítáme.
Zatím je několik návrhů - Kuks, Kunětická hora, z Letohradu
do Chocně popřípadě až domů. Před touto akcí proběhne jedna
až dvě schůzky na kolech, kde prověříme vybavení a
cyklistické dovednosti.
27. 5. Schůzka s rodiči
Setkání s rodiči a informace k letnímu táboru. Schůzka
proběhne v Úterý po schůzce mladších.

Narozeniny:
1. 4.
7. 4.
17. 4.

Honza Č.
Lukáš
Saša

Červen
13. - 15. 6. Středisková výprava na Svratku
Akce je určena pro všechny členy oddílu. Poslední možnost
vyzkoušet si přespání a další dovednosti před táborem. Účast
je skoro povinná.

Svátky:
23. 4.
Polárník Krtek
Přejeme všechno nejlepší.

Termíny si prosím zaznamenejte do vašich diářů a informace o dalších
akcích oddílu přineseme v dalším čísle časopisu

Co nás čeká
Duben
11. - 13. 4. Víkendova pro starší skauty a RaR
Tuto akci pořádá Kaťák pod patronátem vedení
oddílu. Proto bych chtěl připomenout všem, kteří se
přihlásili, aby s tímto termínem počítali a plánovaná
akce se mohla uskutečnit. Její příprava už zabrala
spoustu času
25. - 27. 4. Jarní víkendová akce
Na tuto akci máme zamluvený srub pardubických
skautů v Žumberku. Jedná o tradiční jarní víkendovou
výpravu. Sraz je v pátek 25. 4. v 16.45 u pošty na
hlavním nádraží a návrat je v neděli okolo půl páté
opět na hlavní nádraží. S sebou si každý zabalí věci na
víkendovou akci - spacák, karimatka, náhradní
oblečení, psací potřeby, zápisník, stezku, večeři na
páteční večer a další věci dle informací na schůzkách.
Na tuto akci budeme vybírat 350,-Kč.

Červenec
Letní tábor
Začala distribuce táborových přihlášek. Prosím o jejich
vyplnění a vracení zpět. Táborový poplatek plaťte na účet
střediska 1981393001/5500 nejpozději do 15. 5. 2014. Pro
kontrolu, že vaše platba přišla v pořádku můžete využít odkaz
na transparentní účet střediska. Odkaz naleznete na
střediskových stránkách http://www.skauthk.cz/. Další
informace k táboru naleznete na oddílových stránkách a
dalším čísle časopisu.

... a na závěr
Jsme na úplném závěru dalšího čísla časopisu. Zde jenom
připomínáme skoro povinnou účast na oddílových akcích. Jednak na
víkendových akcích, kde si všichni vyzkoušíme jaké to je být více
dní bez rodičů a také na závodech a cyklovýpravě. Těšíme se na vás
na oddílových akcích.

Siggi, Sváča, Sova, Kaťák, Světluška, Pepek a Lékárník

Tak takto, si nikdo prosím na jarní robinsonádu nebalte

Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové
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