Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Jarními prázdninami jsme zakončili první pololetí
dalšího školního roku. Hned na první schůzce budeme
zvědaví na vaše vysvědčení. Důvod je jednoduchý. Každý,
kdo měl velmi dobré vysvědčení, si zaslouží odborku
školního prospěchu. Tak to se ještě vrátíme k minulému
pololetí, ale také budeme vyhlížet první akce druhé
poloviny roku. Jarní prázdniny jsou už také minulostí a
možná bylo dobře, že jsme zimní tábor odvolali. Počasí,
které celý týden panovalo, by nám nedávalo moc možností
na venkovní aktivity. A chodit každý den na Sněžku by nás
asi také nebavilo. Nyní však upřeme náš zrak na nové
pololetí a s ním i na další práci v našem oddíle
Siggi

Co se událo v lednu
Leden, to je vždy takový rozjezdový měsíc po Vánocích
a ne jinak tomu bylo i v letošním roce. Kromě našich
pravidelných schůzek se uskutečnila jen jedna významná
událost, a to:

500. schůzka v Planetáriu
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A protože se po dlouhé době sešly všechny družiny oddílu,
připomněli jsme si pokřiky jednotlivých družin. A tak jsme
opět slyšeli pokřiky Lišek, Jestřábů, Delfínů, Káňat, Veverek a
dokonce i pokřik roverstva. Po přehlídce družinových pokřiků
následoval oddílový pokřik a rozdání pamětních lístků. To nás
již naši průvodci planetáriem pozvali do sálu. Zde si každý
vybral své pohodlné místo a očekával připravený program. V
první části jsme si povídali o zajímavé observatoři v Chile a
také jsme měli možnost se podívat na hvězdnou oblohu. Po
rozkoukání v noční obloze jsme postupně s pomocí hvězdářů
začali objevovat známá souhvězdí. Velký a Malý vůz,
Kasiopeu, Severní korunu, Orion a další. Po tomto zajímavém
výkladu jsme se vydali na průzkum hlubokého vesmíru.
Společně s naší průvodkyní jsme hledali ve vesmíru stopy
života. Přesněji stopy vody. Díky moderním technologiím
jsme se prolétli nejprve naší sluneční soustavou, abychom se
vydali dále do nekonečných hlubin vesmíru. Krásné putování
vesmírem nás dovedlo až na samý konec naší schůzky. Skoro
dvě hodiny zajímavého povídání a cestování vesmírem utekly
jako voda. Postupně jsme opouštěli sál a pomalu se vydávali k
domovu. Návštěva planetária byla opravdu zajímavá a tak
jsme se domluvili s Martinem, který nám návštěvu zajistil, že
se na hvězdárnu ještě někdy vydáme a tentokrát budeme
pozorovat náš vesmír instalovanými dalekohledy.

Registrace
Tradiční lednovou akcí je i vybírání registračních poplatků. Ne
jinak tomu bylo i v letošním roce. A opět to bylo veselé. I když
jsme vybírání poplatků avizovali dlouho dopředu, i letos jsme
sháněli poplatek na poslední chvíli. Vše se podařilo a můžeme
konstatovat, že v našem oddíle je v letošním roce registrováno
7 světlušek, 16 vlčat, 4 skautky, 4 skauti, 6 rangers, 3 roverři a 4
dospělí. Škoda, že nás opustilo během podzimu několik
skautů. Musíme se této kategorii více věnovat.

Co se chystá
Únor
12. února Stínadla volí Velkého Vonta
Letos poprvé budeme moci překročit Rozdělovací třídu a
vklouznout do tajemných uliček Stínadel. Čeká nás volba
Velkého Vonta. Sraz na tuto akci je v pátek 12. 2. v 17hodin v
klubovně a konec bude okolo půl osmé opět v klubovně. Pokud
možno přijďte v dobovém oblečení začátku minulého století a
nezapomeňte se do klopy zapíchnout žlutý špendlík, aby jste
splynuli mezi Vonty
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Na letošní leden připadla v pořadí již jubilejní 500. schůzka
našeho oddílu. Ano, je to tak. Od obnovení činnosti našeho
oddílu jsme se sešli již pětsetkrát na pravidelných
schůzkách. A protože to je opravdu pěkné číslo, rozhodli
jsme tuto schůzku uskutečnit na nějakém zajímavém místě.
Po návštěvě Filharmonie a Muzea jsme se rozhodli schůzku
uspořádat v novém digitálním planetáriu. Zarezervovali
jsme si nejprve asi třicet míst. Ale náš odhad byl špatný. Již
po vyhlášení termínu schůzky se nám začala zaplňovat
rezervovaná kapacita. Proto jsme byli nuceni počet
rezervovaných míst navýšit na padesát. Ale ani tento počet
nebyl konečný. I s našimi rodiči se nás sešlo přes
padesát. Hned u
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26. -27. 2. Oslavy narozenin BP
Na konec února připadá narození zakladatele skautingu sira
Badena Powella a jeho ženy Olave. A tak se v tento čas schází
skauti na celém světě ke Dni zamyšlení. I my se přidáme k
tomuto svátku. Sejdeme se v klubovně v pátek 26.2. v 17
hodin. S sebou si každý vezme skautský kroj, věci na spaní a
na ven, spacák, jídlo na večeři a na snídani. Naše akce bude
ukončena v sobotu 27. února o půl dvanácté dopoledne.

Březen

28. 5. Výprava s rodiči

18. - 20. 3. Kouzelná lucerna v Havlíčkově Brodě

Červen

Jedná se o celostátní setkání světlušek. Za náš oddíl se na
setkání podívá také naše družina světlušek Nikča, Vanilka,
Anička, Berča a Maruška v doprovodu Sváči. Další
informace budeme předávat postupně, tak jak nám je budou
zasílat pořadatelé.

18. - 19. 3. Výprava do džungle
A aby to nebylo našim hochům líto, je pro ně připraven
krátký víkend s přežitím v džungli. Proto si už nyní zapište
tento termín do vašich kalendářů. My sice zůstaneme v
Hradci, ale i tak nás všechny čeká nabitý program.

29. března Pátrání v knihovně
Schůzka starších v Malšovické knihovně

Duben
1. 4. Oddílová aprílová schůzka
Oddílová schůzka v klubovně

22. - 24. 4. Tradiční jarní robinsonáda
Opět se vydáme na tradiční svatojiřskou robinsonádu do
blízkého či dalekého okolí.

Květen
7. - 8. 5. Závody světlušek a vlčat
13. - 16. 5. Intercamp 2016
Po dlouhém otálení jsme se rozhodli, že se letos
zúčastníme mezinárodního setkání skautů pod názvem
Intercamp. Letošní setkání se bude konat v Josefově od 13.
do 16. května 2016. Rezervujte si tento termín, abyste se i
vy mohli potkat se skauty z celé Evropy. Setkání je určeno
všem ve věku od 11 do 17 let. Registrační poplatek činí
560,-Kč. Za dopravu, stravu cenu ještě upřesníme, ale
nemělo by to přesáhnout částku 300,-Kč. (Více na
http://www.intercamp2016.cz/). Další info bude
následovat.
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17. - 19. 6. Stavba tábora

Červenec
Letní tábor 2016
Už máme vše zajištěné a tak vám můžeme oficiálně sdělit
termín letního tábora. Ten se bude konat na přelomu července a
srpna konkrétně od 23. července do 6. srpna. Naším cílem
bude tábořiště hradeckých Tomíků na Sázavě.

Narozeniny a svátky
Narozeniny
1. 2. Jonáš
10. 2. Matěj
11. 2. Johanka
12. 2. Luboš
14. 2. Mozart

Svátky
6. 2. Nšoči
Úklid klubovny
Zatím se nám moc nedaří dodržovat služby na úklid. Tento
měsíc mají službu starší a tak prosím rádce ať na to myslí.
Zametení podlahy
24. 2. Veverky
Vynesení koše
27. 2. Káňata

... a na závěr?
Úspěšný vstup do druhého pololetí nezapomeňte si zapsat do
vašich kalendářů všechny naše oddílové akce.
Siggi, Sváča, Světluška, Amazonka, Sqoterka, Morče,Pepek a
Lékárník
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