Svátky a narozeniny v březnu
Narozeniny
1. 3. Žabka
4. 3. Vilda
11. 3. Berča
31. 3. Čokoláda
Svátky
2. 3. Čokoláda
10. 3. Viktorka

Významné dny v březnu
8. 3..
21. 3.
22. 3.

Mezinárodní den žen
Mezinárodní den zdravého spánku
Mezinárodní den vody

Co nás čeká
Březen
8. 3. Jaké vybavení
Po schůzce mladších proběhne krátké povídání pro
rodiče především nováčků, jaké vybavení budou děti
potřebovat, na co se při výběru zaměřit apod. Také
předáme infomace ke Kouzelné lucerně v Havlíčkově
Brodě.
18. - 20. 3. Kouzelná lucerna v Havlíčkově Brodě
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. Informace již putují poštou a můžete je
očekávat každým dnem.

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. Sejdeme se v 18 hodin v klubovně,
kde opět přespíme a druhý den se vydáme do lesa. S
sebou si každý zabalí spacák, karimatku, věci na spaní,
jídlo na večeři a snídani, zápisník, stezku atd. Dále
každý bude mít vhodné oblečení do lesa a malý
batůžek. Na tuto akci budeme vybírat 100,-Kč na
materiál a jídlo, kterou si budeme v sobotu vařit.
Návrat ke klubovně bude okolo 17 hodiny.

29. března Pátrání v knihovně
Schůzka starších v Malšovické knihovně. Sraz je v
16 hodin před knihovnou

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

22. - 24. 4. Tradiční jarní robinsonáda
Letos v Orlických horách na Hadinci
Na letošní jarní robinsonádu se vydáme do Orlických
hor na chalupu malšovického Sokola Hadinec. Více
informací přineseme v dalším čísle.

Květen
7. - 8. 5. Závody světlušek a vlčat
13. - 16. 5. Intercamp 2016
Jak již víte z našich emailů, naše výprava se dostala
mezi účastníky letošního Intercampu. Ještě máme volná
místa a proto prosíme rovery a rangers, kteří se chtějí
akce zúčastnit, aby se nahlásili co nejdříve. Další
informace budeme předávat průběžně.
28. 5. Výprava s rodiči
Společná výprava rodičů a dětí do nedalekého okolí.
Rezervujte si tento termín.

Červen
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. Přihlášky na letošní tábor začneme rozdávat ve
druhé polovině března.

Podpora střediska
Pokud někdy nakupujete prostřednictvím internetu,
můžete naše středisko podpořit částí peněz ze svého
nákupu, aniž by to cenu Vašeho zboží jakkoliv zvýšilo.
Pokud zahájíte svůj nákup přes stránky givt.cz,kde
určíte, že chcete, aby dar byl dán našemu středisku
(Junák – český skaut, středisko K. Šimka Hradec
Králové, z. s.), po provedení nákupu se nám připíše část z
kupní ceny, kterou obchodník na stránkách deklaruje,
jako dar na naši činnost). Vy nakupujete za stejnou cenu a
obchodník daruje určité procento z nákupu našemu
středisku. Více na www.givt.cz.
Předem děkujeme za vaši podporu.
Úklid klubovny
Zametení a setření podlahy
18. 3. Lišky, Jestřábi a Káňata
Vynesení koše
29., 30.3 Veverky a Delfíni
... a na závěr?
Více se nám do tohoto rozšířeného vydání nevejde. Užívejte
poslední náznaky zimy a nashledanou na dalších oddílových
akcích
Siggi, Sváča, Světluška, Amazonka, Sqoterka, Morče,Pepek a
Lékárník

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
máme za sebou první měsíc druhého pololetí. A
na to, že v tomto měsíci jsme měli jarní prázdniny,
uskutečnily se dvě zajímavé oddílové akce. Letos
poprvé se nám podařilo proniknou do Stínadel a
účastnit se volby Velkého Vonta a také jsme po delší
době uspořádali oslavy Dne sesterství. Naši skauti a
skautky se vydali na rádcovské kurzy, aby získali další
zkušenosti a znalosti, postoupili jsme z náhradníků do
řádných účastníků Intercampu 2016. Letošní únor byl
tedy na události opravdu nabitý. Některé události jsou
více popsány v následujících kapitolách, jiné ještě
čekají na zpracování. Tak doufejme, že se dozvíme i
něco více z rádcovských kursů.

Co se událo v únoru
12. 2. Stínadla volí Velkého VontaČást Malšovic se změnila v tajemnou čtvrť Stínadel,
aby se tak mohla uskutečnit volba Velkého vonta. V
pátek 12. února se sešly v naší klubovně dvě party.
Parta Rychlých šípů a Bratrstva Kočičí pracky. Rychlé
šípy představovali kluci - Dan, Šerpa, Básník, Honza,
Mates a Agent a Bratrstvo zastupovala děvčata Žabka, Čokoláda, Klíště, Anička doplněná Kubou a
Davidem. Pro oba týmy bylo připraveno více jak
dvacet míst s hlasovacími urnami rozesetými po
celých Stínadlech. V klubovně jsme si ještě krátce
připomněli pravidla dnešní hry a každý z týmy se
vydaly na místo, kde měly svoji základnu pro vstup do
Stínadel. Děvčata - Bratrstvo Kočičí pracky se
odebrala na zastávku U Husa a kluci - Rychlé šípy
o b s a d i l i
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do mapy a předalili jim také fotku s místem volební
schránky. Pak už záleželo na každém, jakou bude mít
odvahu se proplést uličkami Stínadel a nalézt schránku.
Po Stínadlech se museli pohybovat opatrně, aby je
neodhalili Vontové, kteří Stínadla hlídali. Když se
skupince podařilo nalézt volební schránku, museli ji
rychle otevřít, vzít správný hlasovací lístek a pospíchat
zpět. Rychlé šípy sbírali volební lístky Štěpána Mažňáka
a Bratrstvo Kočičí pracky lístky Otakara Losny. Když se
jim podařilo vrátit zpět, vylosovali si další místo a celé to
zopakovali. Jednotlivým skupinkám, které tajně
vstupovaly do Stínadel, moc zima nebyla, ale těm, kteří
zůstali na výchozích místech, po chvíli do zpěvu moc
nebylo. Tak napadlo Morče, když už stojí naproti domu,
kde bydlí Anežka, že ji zavolají a poprosí o horký čaj.
Anežka však telefon nebrala. Chystala se totiž na ples, jak
jsme se za chvíli dozvěděli. Proto Morče poprosilo
mamku o uvaření čaje. Za chvíli se již Sváča s Morčetem
ohřívala u horkého čaje. To Sqoterka se Žabákem měli
horší vartu. Žádný čaj a teplo u nich také žádné nebylo.
Museli si vystačit pouze se sušenkami od Sqoterky a moc
pěknou židlí, kterou si přivezl Žabák. Naštěstí se každou
chvíli někdo objevil, kdo přinesl hlasovací lístek a
vylosoval si další místo se schránkou. Pomalu se blížila
sedmá a s ní i konec hry. Kluci Dan, Honza a Mates ještě
na poslední chvíli vyběhli k poslední schránce, která byla
ukryta nedaleko od Matesova domu. Po návratu se vydali
všichni do klubovny. Chyběl jen Básník s Agentem. Ti
ještě bloudili uličkami Stínadel. Proto se Siggi vydal po
nich podívat. Za chvíli již volal Žabák, že i kluci jsou na
cestě do klubovny. V klubovně jsme se opět všichni sešli,
abychom spočítali lístky, které jsme získali. Rychlé šípy
nasbírali celkem 23 lístků a Bratrsto 13 lístků. Vítězem
hry se stali tedy kluci a jejich kandidát Losna. Vítězům
jsme poblahopřáli a předali jim sladkou odměnu. A aby to
nebylo děvčatům líto, i ty dostaly sladkou odměnu za
svoji snahu. Pak nastalo spravedlivé dělení odměny.
Každý si pochutnával na dobré čokoládě. Na úplný závěr
jsme celou hru ukončili oddílovým pokřikem. Ještě než
jsme se rozešli, jsme se dozvěděli zajímavou věc od
maminky Honzy. "Nevím jestli vám to moho říci, ale
když se Honzík s klukama vydal k hlasovací schránce
nedaleko našeho domu, zavolal mi, že se staví pro
svačinu". Společně jsme se tomu všichni zasmáli a
zhodnotili, že to správně vyhodnotil. Nejhezčí kostýmy
kluků ze začátku století měli Agent, David a Kuba.A to je
i tečka za dnešní hrou.

26. - 27. 2. Thinking day
K další naší akci jsme se sešli hned za čtrnáct dni po
volbě Velkého Vonta. To jsme se sešli k oslavě
narozenin zakladatele světového skautingu ve světě
sira B. Powella. Tento den slaví skauti na celém světě
jako den Thinking day a k jejich oslavám jsme se po
několika letech přidali i my s naším přespáním v
klubovně. Začali jsme se scházet okolo páté hodiny
odpoledne. Vybaveni velikánskými batohy, jako
bychom se chystali na nějakou expedici. Než jsme
oficiálně zahájili naší akci, většina z nás využila chvíle
k tomu, aby se pozdravila s ostatními členy oddílu,
kteří chodí na schůzky v jiný den. Pak už začaly naše
oslavy. Vše jsme zahájili tradičními pokřiky
jednotlivých družin. Začali Jestřábi, pokračovali
Delfíni a Veverky a pokřiky zakončila družina Lišek.
Každá z družin obsadila jeden ze stolů a vyčkávala, co
se bude dít dále. Hned na úvod jsme si připomněli, že
jsme se sešli v rámci oslav Dne sesterství a také jako
připomínku narození zakladatelů světového skautingu
manželů Powellových. Po tomto krátkém úvodu jsme
se vrhli do prvního úkolu. Tím bylo zjišťování
důležitých informací týkajících se spojení. Tak jsme
měli za úkol zjistit nějaké informace z jízdních řádů
MHD na zastávkách v okolí klubovny, dále jsme
odhadovali délku mostu přes potok, zjišťovali číslo
popisné klubovny a evidenční číslo na sloupu
veřejného osvětlení. Asi nejlépe se s úkoly vyrovnaly
družiny Delfínů a Lišek. Jestřábi si špatně
zaznamenali zadání a měli jednu odpověď chybně. To
asi nejvíce mrzelo Matěje, který byl mluvčím celé
družiny. Splněním tohoto úkolu jsme se už zaměřili na
aktivity v naší klubovně a vydali se na cestu okolo
světa. První naše zastávka byla v Japonsku. Při této
zastávce čekala na družiny následující zkouška. Měli
za úkol pomocí kostek z Jenga postavit během deseti
minut co nejvyšší věž. Vítězem se stala družina
Delfínů, které se podařilo postavit celkem deset pater
věže. Dalším družinám se podařilo postavit věže asi
tak o jedno patro nižší. Ale to jsme pokračovali v
naší cestě dále. A
Skautský oddíl
aby nám cesta
Jednička
ví ce ubí hala,
Hradec Králové
využili jsme
přítomnosti
Ž a b á k a ,
abychom si
zazp ívali
společně několik
písniček. Čas
mezi výběrem
písniček jsme
v y p l n i l i
povídáním o
táboře a o tom,
na
co se kdo na
táboře těší. Bylo
moc pěkné
Klubovna 27. - 28. 2.
sledovat, jak i

naši nováčci se nezalekli zpívání a všichni společně pěli
známé písničky. Další naší zastávkou byla Indie známá
různými kuchyněmi a tak i my jsme si díky Sváče mohli
vyzkoušet naše kuchařské dovednosti. Nejprve museli
všichni povinně navštívit umývárku, aby si umyli ruce a
pak si vylosovali některý z připravených receptů. Lišky
připravovali sladký tvaroh s ovocem, Delfíni tuňákovou
pomazánku a Jestřábi pomazánku sýrovou. Při
přípravách jsme zapomněli na to, že budeme potřebovat
otevřít konzervy. Naštěstí nás zachránila Berča se svým
universálním otvírákem. Pak už nestálo nic v cestě při
přípravě slavnostního pohoštění. Asi za půl hodinky měly
všechny družiny hotovo a prostřeno pro ochutnávku.
Nejprve si každý ochutnal tem svůj výrobek. Nejdéle
trvalo snědedí sladkého tvarohu. Proto jsme museli
počkat, až i Agent dojí svoji porci. Pak už si družiny
vyměnily svoje místa. Delfíni se přesunuly k Liškám,
Lišky k Jestřábům a ti ke stolu Delfínů a degustace
pokračovala. Takto se družiny vystřídali u všech stolů. Po
ochutnávce všech dobrot si každý mohl jít vybrat
dobrotu, která mu nejvíce chutnala, než se všech¨na
snědla. Jen Delfíni vyrobili tolik tuňákových hubek, že se
hned všechny nesnědly. A když už jsme byli v tom jedení
vytáhli jsme si naše večeře a pokračovali v jídle.
Nejkulturněji ze všech jedla Viktorka. Ta si před sebe
prostřela ubrousek, rozložila večeři a způsobně večeřela.
To mezi nás dorazil i Pepek se Slimákem a my mohli
pokračovat v dalším programu. Rozbalili jsme promítání
a s ním i další úkol. Družiny měly podle obrázků
odhadovat, kde se místo z plátna na světě nachází.
Některé tipy se od původního místa lišily i o několik tisíc
kilometrů. V druhé části promítání nám Pepek promítal
fotky z historie našeho oddílu. A to jak z historie dávné,
tak i nedávné. Podívali jsme se na fotky z prvních výprav
a karnevalů, ale i na fotky z volby Vontů či putování za
rytíři. Po krátkém ohlédnutí za minulostí nás čekala
poslední úkol. Každá z družin měla vytvořit svého super
hrdinu, který bude lidem rozdávat jenom radost. K
výrobě jeho zbroje měla každá družina k dispozici staré
noviny a izolepu. Za chvíli bylo možné v klubovně vidět
první části zbroje. Jak družiny po očku pozorovaly
ostatní, byly všechny zbroje nakonec hodně podobné.
Nejpůsobivější byla zbroj Delfínů. Malá Vikča byla
opravdu super hrdinka. Co přesně lidem nabízela asi
nebylo podstatné, protože Nikča a Malíček předvedly
dokonalou prezentaci jejich hrdinky. To Lišky vybavili
svého super hrdinu srdcem na dlani. Opravdu přestrojený
Agent měl z novin namačkané srdce. Škoda, že mu cestou
upadla jedna papírová bota. Jestřábi představili svého
super hrdinu, který ochrání váš chrup. Je to prostě
žvýkačkový hrdina, který ochrání váš svěží dech. Tak
svého super hrdinu představil Luboš. Představením
hrdinů skončil náš program a byl čas připravit klubovnu
na přespání. Vystěhovali jsme všechny stoly na chodbu a
pustili se do úklidu. Žabka s Čokoládou začaly zametat,
Johanka s Vildou se pustili za nimi do stírání. A jaký byl o
úklid zájem. Každý si chtěl vyzkoušet stírání podlahy.
Úklid byl za chvíli za námi a my jsme si mohli rozložit
spaní a přichystat se ke spánku. Dobrou noc.

Dobré ráno, to byla první slova, která někteří z nás
slyšeli v sobotu ráno. Přesněji okolo čtvrt na osm. Po
tomto přivítání začalo balení spacáků, karimatek,
abychom klubovnu přeměnili v jídelnu. Pepek začal s
vařením čaje a my ostatní jsme zatím nanosili stoly,
přisadili židle a vytáhli snídaně. Sváča nakrájela
vánočku od Nikči a zasedli jsme ke snídani. Během
jídla si každý došel ještě pro čaj. Vydatnou snídaní
jsme postoupili k další části programu. Klubovnu jsme
opět proměnili. Místo jídelny se stoly rozmístily do
tradičního rozestavení pro jednotlivé družiny. Čekalo
nás skládání origami. Každá družina vyslala po
jednom zástupci k Siggimu. Jestřábi vyslali Matěje,
Delfíni Johanku a Lišky Žabku. Tito zástupci dostali
do rukou návod jak mají společně se svojí družinou
složit velrybu. A aby to neměli tak jednoduché museli
stavbu popisovat pouze ústně. Nebylo to úplně
jednoduché vysvětlit všem, jak postupovat a přitom
nemít možnost to názorně ukázat. První družina, které
se to povedlo, byla družina Veverek těsně následovaná
družinou Jestřábů. Pak jsme to celé ještě jednou
zopakovali. Tentokrát družiny skládali srdce a
průvodci (Čokoláda, Beča a Luboš) nesměli mluvit a
družina musela opakovat skládání papíru podle
průvodců. Nějaké srdce se nakonec podařilo složit
všem. Během skládání se s námi rozloučila Nikča,
která musela jít domů. My ostatní jsme pokračovali v
další výzvě. Aby se nám cestovalo rychleji použili
jsme k cestování sedmimílové boty. Na chodbě jsme
vyznačili trasu pomocí kuželů a úkolem družin bylo
stanovenou trasu proběhnout v sedmimílových
holínkách, co nejrychleji. Pro ty větší jako Matěj,
Luboš, čokoláda, Žabka a Johanka to byla sranda, pro
ty nejmenší jako byl Jakub či Viktorka to nebylo vůbec
jednoduché. Těm sahaly sedmimílové boty skoro až
do pasu. Ale i ti nejmenší se s tratí poprali na výbornou,

a tak se celé družiny přesunuly zase o kousek dále. Čekala
nás malá procházka venku. Přestrojili jsme se a hurá ven.
Naše první zastávka byla na dřevěném mostě. Zde jsme
museli provést kontrolní proměření, abychom zjistili, jak
byly družiny při svém odhadu přesné. Přeměřením mostu
nám vyšla jeho délka na sedm a půl metru a délka zábradlí
na deset. Při porovnání výsledků s odhadem jednotlivých
družin se nejvíce odchýlila družina Jestřábů, která se
lišila o necelý metr. Další dvě družiny byly v toleranci do
půl metru. Pokračovali jsme dále na Plachtu až k
policejnímu kynologickému klubu. Tam, pokud to ještě
nevíte, jsou švýcarské pastviny, kde se pasou fialové
krávy. Ale ty se nějak rozeběhly a my je museli svolat
zpátky do ohrady. Nastala však tma a cesta byla plná
stromů, balvanů a dalších překážek. To byla krátká
legenda k naší další hře. Vždy jedna z družin
představovala zaběhnuté krávy a ostatní překážky na
cestě. Krávy měly zavázané oči a pastevec, který byl v
ohradě, je musel navádět pouze povely. Ostatní hučeli a
snažili se svést krávy z cesty. Pro některé pastevce bylo
obtížné překřičet ostatní. Třeba taková Anička Mlíko
nebyla vůbec slyšet a pro ostatní z její družiny nebylo
snadné se orientovat. Po úporném snažení se podařilo
všem dostat krávy do ohrady a my jsem mohli pokračovat
na slunné pláže Mexika u Češíku. Tam byla naše poslední
zastávka naší procházky. Zde jsme se dali do pečení
mexických placek. každá z družin si vybrala nějakou
pěknou stopu a vytvářela její odlitek. To byla ta mexická
placka. Však když se to dozvěděla Malíček a Vanilka, že
to nebudou bramborové placky, byly zklamané, že
nebude žádná dobrota. Než se nám placky upekly (sádra
zatvrdla) zahráli jsme si několik her. Placky se nakonec
podařilo upéct pouze Jestřábům a Delfínům. Lišky
namíchali moc tekuté těsto a placka se jim proto neupekla
a museli ji nechat na tam. S napečenými plackami jsme se
vydali zpět do klubovny. Zde na nás čekali již naši rodiče.
Zakončili jsme schůzku oddílovým pokřikem. Rozebrali
jsme si své věci a vydali se na sobotní oběd. Podle
úsměvavých tváří si myslíme, že celá akce podařila. Za
družinu Delfínů se akce zúčastnily - Johanka, Berča,
Vanilka, Malíček, Nikča, Viktorka, Anička, za družinu
Lišek - Honza, Mates, Agent a posila Žabka s Čokoládou
a družina Jestřábů se sešla ve složení - Mates, Luboš,
Kuba, Vilda, Steve a Jonáš.

