Svátky a narozeniny v dubnu
Narozeniny
1. 4. Číňan
3. 4. Kuba

1. 4.
22. 4.
24. 4.

jarní robinsonádě a v dalším čísle časopisu. Na akci
budeme ještě vybírat doplatek 400,-Kč (intercampový
šátek, dopravu a stravu). Další informace budeme předávat
průběžně.

Svátky

24. 5. Schůzka s rodiči

Významné dny v dubnu

Po úterní schůzce mladších se uskuteční další setkání s vámi
rodiči. Na programu budou především informace k letošnímu
táboru a také další zprávy k činnosti našeho oddílu.

Mezinárodní den ptactva
Den Země
Mezinárodní skautů a skautek

Co nás čeká

28. 5. Výprava s rodiči
Společná výprava rodičů a dětí do nedalekého okolí.
Rezervujte si tento termín.

Červen

Duben
8. 4. Oddílová s pamětníky v klubovně

17. - 19. 6. Stavba tábora

S týdenním zpožděním se uskuteční další oddílová
schůzka v klubovně. Tentokrát je jejím tématem
historie našeho skautského hnutí. Nebudet to však
nějaká obyčejná hodina dějepisu. Čeká nás opět
spousta her, soutěží a také setkání s pamětníky
skautování zde v Malšovicích. A možná i malé
překvapení. Sraz je v 17 hodin v klubovně a
předpokládaný konec bude okolo 19 hodiny. Přijďte v
kroji nebo v oddílovém tričku a v šátku.

Letní tábor 2016
Ditribuce přihlášek na letošní tábor začne od úterý 12.
4. Termín tábora jen pro připomenutí je od 23. července
do 6. srpna. Naším cílem bude tábořiště hradeckých
Tomíků na Sázavě. Několik fotek z tábořiště naleznete na
našich webových stránkách.

22. - 24. 4. Tradiční svatojiřská
robinsonáda na Hadinci
Jak je zřejmé již z nadpisu tak na letošní jarní
víkendovku se vydáme do nedalekých Orlických hor.
Nedaleko pevnosti Hanička mají malšovičtí Sokolové
svoji chalupu, kterou nám na tento víkend zapůjčí.
Sraz všech účastníků je v pátek 22. 4. v16. 30hodin
u pošty na hlavním nádraží. Každý si s sebou zabalí
věci na vícedenní výpravu (viz časopis č.4/XIV ) a
dále skautskou průkazku a páteční večeři. Návrat bude
v neděli 24. 4. okolo 17 hodiny opět na hlavní nádraží.
Na tuto akci budeme vybírat 350,-Kč(strava, doprava,
ubytování). Další informace na schůzkách. Schůzka s
rodiči, kteří nabízeli možnost páteční dopravy bude v
úterý 19. 4. po schůzce mladších.

Květen
7. 5. Závody světlušek a vlčat
Zatím nemáme žádné informace od organizátorů závodu

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. Od
pořadatelů máme již program celého setkání a
oficiální konec se uskuteční v pondělí 16.5. dopoledne
a pak budeme odjíždět domů. Chceme vás rodiče
poprosit o vystavení omluvenky na pondělí do školy.
Více informací předáme účastníkům na schůzkách,

Červenec

Podpora střediska
Zde opět připomínáme podporu našeho střediska při
nákupech přes internet. 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
12. 4. Lišky, 26. 4. Delfíni
Vynesení košůe
27. 4 Veverky
Krojové košile
Opět je nejvyšší čas na objednávku krojových košil. Proto ti z
vás, kteří budou potřebovat novou košil nahlaste prosím její
velikost vedení oddílu. Nabízené velikosti si ověřte na
www.junshop.cz. Na košile budeme vybírat zálohu 500,-Kč

... a na závěr?
Více se nám do tohoto rozšířeného vydání nevejde. Proto
postřehy našich světlušek z Kouzelné lucerny přineseme v
dalším čísle. Užívejte si jarního sluníčka a nashledanou na
dalších oddílových akcích
Siggi, Sváča, Světluška, Amazonka, Sqoterka, Morče,Pepek a
Lékárník

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
jsou před námi opět jarní měsíce, které jsou v našem
oddíle ve znamení větších akcí. Však již tento měsíc je
před námi další jarní robinsonáda a v květnu dokonce
první mezinárodní akce, ale i mnoho dalšího. Škoda
jen, že se poslední dobou setkáváme s tím, že akce,
především víkendové nejsou členy oddílu až tak moc
navštěvované. Ato je škoda jednak pro naše členy, tak i
z pohledu vedení oddílu. Příprava takové akce ať už je
to odpoledne v klubovně či výprava do okolí nebo
víkendovka, vše zabere spoustu času. A když se pak
zúčastní minimální počet účastníků, je to škoda.
Možná by bylo dobré slyšet i názor vás rodičů, jestli
počet akcí je velký, nebo dostačující a jak vy vidíte
činnost našeho oddílu. Já budu o tom také mluvit na
další naší oddílové radě, aby se nám podařilo zvýšit
atraktivitu našich akcí. Uvidíme, jak se nám to podaří.
Těším se na další společné podniky, ať už to bude
setkání s pamětníky či jarní robinsonáda na Hadinci
Siggi

Co se událo v březnu
Březen byl na činnosti oddílu opět nabitý.
Světlušky byly na Kouzelné lucerně, Vlčata a skauti
prožili půl víkendu v džungli a Žabka s Čokoládou se
zúčastnili rádcovského kursu Filia. A dále o některých
z akcí podrobněji:

18. - 19. 3 Přežití v džungli
Tento víkend se naše světlušky vydaly do Havlíčkova
Brodu za Kouzelnou lucernou a aby to nabylo našim
vlčatám a skutům líto, připravili jsme pro ně zkrácený
víkend v džungli. Sraz jsme měli v pátek v šest hodin
navečer v naší klubovně. Jaké to však bylo překvapení,
že před klubovnou byl jen Mates a u dveří klubovny
čekal Básník. Po chvíli dorazil Mozart, Jonáš, Kuba a
David. A více dost. Z registrovaných skoro dvaceti
vlčat a skautů přišlo pouze šest. Asi za čtvrt hodiny
dorazil ještě Agent, ktému pekla mamka bábovku a
musel počkat až vychladne. Další nepřišli. Chvíli to
vypadalo, že celou akci ukončíme a půjdeme domů.
Ale nakonec se nám zželelo příchozích a akci jsme se
rozhodli uskutečnit. Zahájili jsme ji pokřiky družin.
Pak už nás čekal první úkol. V páteční večer byl
zaměřen na teoretickou přípravu na pobyt v džungli.
Jako první nás čekalo zopakování první pomoci,
konkrétně jak správně obvázat ruku a koleno. David
obvázal Kubovu ruku tak, že mu úplně zmizely
všechny prsty a z ruky zbyl pouze chuchvalec obvazu.

To Agent měl větší štěstí. Mates s Mozartem se snažili a
měl obvázané ruce obě. Koleno pro změnu měl zavázené
David a Mozart. Obvaz kolena byl lepší. Davidovi
dokonce vydržel i na další hru. Při ní jsme zkoušeli naši
pozornost. Vždy jeden z nás ukryl barevný kolíček a
ostatní ho museli nalézt. Jednoduchý úkol se vždy změnil
ve velké dobrodružství. I když byl vidět, všichni chodili
okolo a vůbec si ho nevšimli. Když se někomu podařilo
kolíček odhalit šel si sednout a bavil se tím jak ostatní
marně pátrají. Se schováváním jsme se postupně
vystřídali všichni. Asi nejbystřejším pátračem byl Mates.
Po pátrání byl čas na večeři. Každý si rozprostřel před
sebe dobroty, které si přinesl z domova a pustil se do jídla.
Posilněni večeří jsme se dali do dalšího programu. Na
výpravách do džungle potřebujeme mít s sebou i nějaký
provaz. Aabychom nemuseli nosit provaz smotaný někde
po kapsách, naučili jsme se plést náramek, kretý po
rozpletení nabídne každému z nás dva metry provazu.
První, co bylo třeba udělat, bylo rozměření provazu.
Každý si tedy vybral svoji barvu a odstříhnul si dva metry
provazu. Aby se nám konce netřepily, zatavili jsme je nad
svíčkou. Po této přípravě jsma začali s pletením. Naměřili
jsme si obvod zápěstí pro budoucí náramek a začali plést.
Jednalo se o jednoduché uzly, které se střídaly jednou z
jedné, podruhé z druhé strany. Chvíli to vypadalo, že jsme
si vzali velké sousto a náramky nám nepůjdou plést.
Stačila však chvilka a všichni obratně pletli své náramky.
Jejich barva nás pak i rozdělila na spaní. Majitelé
zelených náramků - Mates, Agent, Mozart a Básník
obsadili lavice pod obrazem. Pomocí stolů a židlí si
vytvořili pevnost, do které měli přístup pouze
Skautský oddíl

Jednička
Hradec Králové

Klubovna, Městské lesy 18. - 19. 3.

majitelé zelených
náramků. Pevnost
to byla nedobytná.
Š k od a j en , ž e
přístup do ní byl
přes několik židlí a
stolů. Béžový
náramek si upletl
Jonáš, který si
vytvořil vlastní
spaní uprostřed
klubovny ze židlí.
AKuba s Davidem
jako nositelé
modrých náramků
obsadili lavici u
vlajek. Každý si
vybudoval

potřebné ležení. Vyčistili jsme si zuby a zalehli do
spacáků. Před usnutím jsme si přečetli ještě kousek z
knihy Bernard od Šíleného koně. Ráno jsme se opět
probudili brzy. Siggi nás sice přesvědčoval, že
bychom měli spát, ale nějak se nám to nedařilo. Přesto
jsme nakonec vydrželi až skoro do čtvrt na osm. Pak
byl vyhlášen oficiálně budíček. Ustrojili jsme se a
vyběhli na rozcvičku, abychom se pořádně protáhli
před dnešním putováním. Po rozvičce jsme se vrhli do
snídaně. Mamka od Kuby nám upekla výbornou
bábovku. Každý si vytáhl ještě nějaké své zásoby,
uvařili jsme čaj a dali se do snídaně. Snědením celé
bábovky a dalších dobrot jsme se pořádně posilnili k
dalším pracem. Čekala nás příprava zeleniny na
bramborovou polévku. Jonáš dostal na nakrájení
petržel, Mozart se pustil do celeru a Básník s Matesem
krájeli mrkev. Kuba začal loupat brambory za
vydatného kibicování Davida. Chvíli to vypadalo, že z
veškeré oloupané zeleniny budou pouze krychličky,
ale nestalo se tak. Postupně se všem dařilo oloupat
jenom slupku tak, aby zbylo většina z mrkve, celeru či
brambor. Zeleninu nakrájenou na kostičky jsme
uložili do plastové krabičky a začali s úklidem
klubovny a balením věcí na dnešní putování. Asi o půl
desáté jsme se vydali na cestu směr Výskyt. Prošli
jsme Rybovkou, okolo jízdárny a Zděné boudy na
okraj lesa a dále lesními cestami stále hlouběji do
Hradeckých lesů. Na cestě jsme si zahráli na Pašeráky
a objevili zajímavou proláklinu nedaleko Vlčích jam.
Za chvíli jsme se objevili u bufetu u Vlka, kde jsme
zase odbočili do lesa a po krátkém putování jsme se
objevili na pasece nedaleko Výskytu. Paseka nám
nabídla spoustu dřeva na vaření polévky. Na Výskytu
bylo kryté ohniště opuštěné a tak jsme se mohli hned
pustit do rozdělání ohně. Nejprve jsme si nasbírali
nějaké chrundí a nalámali drobné klacky. První
zkoušel roztopit oheň Agent. Na tři sirky se mu to
nepodařilo a tak předal štafetu Matesovi. Ten na třetí
sirku oheň rozdělal.Do kotlíku jsme nasypali veškerou
nakrájenou zeleninu a vše jsme zalili vodou a plný
kotlík jsme položili na rošt v ohništi. Jonáš rychle
přikládal a za chvíli jsme měli polévku uvařenou. Ale
než se uvařila si většina kluků opekla jablko a pak se
jim do polévky moc nechtělo. Mozart si nechal
polévku nalít do termohrnku, kde mu polévka nechtěla
vůbec vychladnout. Polévka byla podle hodnocení
všech výborná. Jonáš si dokonce i přidal. Po
výborném obědě jsme trochu umyli špinavé nádobí a
vydali se na další cestu. Ta nás zavedla až k ohradě s
divočáky. Měli jsme však smůlu a žádná prasátka jsme
neviděli. Proto jsme se otočili a vydali se na zpáteční
cestu. Opět jsme se ponořili do lesa a šli tajemnými
lesními cestami. Cestou nás přepadl hlad a tak nás
zachránil Agent, který nám nesl celou dobu odpolední
svačinu. Posilněni perníkem jsme se vydali směr
hradiště. Kousek před příchodem k hradišti vyndal
Siggi gpesku a nastavil na ní poklad, který je uložen
nedaleko hradiště. Přístroj si vzal do ruky Mates vedl a
nás neomylně k cíli.Alespoň tak si to

představoval. Prodírali jsme se houštím, trním odhodlaně
nalézt kešku. Ale jaké to bylo pro nás překvapení, když
Mates prohlásil, že jsme ji minuli asi o padesát metrů.
Nechtělo se nám již vracet zpět a tak jsme se vydali ke
hradišti, kde jsme se rozhodli, že uskuečníme ještě jeden
pokus o nalezení. Tentokrát se nám to podařilo a možná i
díky Jonášovi, který si pamatoval, kde je ukryta, když ji
šli hledat s rodiči. Po úspěšném nálezu jsme si šli
odpočinout k hradišti. Někdo začal svačit, někdo se dal do
průzkumu. Za chvíli už všichni hráli v kusilách hradiště
na schovávanou. Byl čas se vydat dále. Naše kroky nás
vedly přes Češík, kde jsme vyloupli odlitou stopu. Byla to
ta, kterou jsme zde odlévali při naší poslední návštěvě v
únoru. A pak už jen přes Plachtu ke klubovně. Za
dřevěným mostem jsme ukončili oficiálně naší akci
pokřikem oddílu a rozdali jsme si pamětní listy. U
klubovny na nás už čekali rodiče. Vzali jsme si tedy naše
batohy z klubovny a rozešli se k domovu. Mozart musel
přerovnat svůj malý batůžek, protože se mu do něj vylila
lahev s vodou. Naštěstí žádné velké škody nezpůsobila. A
tak nám skončila naše výprava do džungle. Výpravy se
zúčastnili: Agent, Mates, Mozart, David, Kuba, Jonáš,
Básník

Kronika 1. víkendu Filie od Čokolády
Pátek 19.2
Sraz na rádcovský kurzu Filia byl v pátek 19.2.2016 v
Josefově mezi 17. a 18. hodinou. Jak jsme postupně
doráželi, museli jsme se nahlásit. Potom jsme zamířili do
tělocvičny, která se stala po celý víkend naší ložnicí.
Prvním bodem programu byly seznamovací aktivity.
Nejprve jsme hráli jednoduchou hru, jejíž podstatou bylo
dokázat si spojit jméno nebo přezdívku s něčím, co má
dotyčný rád. Potom jsme se rozdělili do družin a v nich se
dále seznamovali. Na základě prvního písmene našeho
jména/ přezdívky jsme vymýšleli vlastnost začínající na
stejné písmeno. Následně jsme se ve družinách rozdělili
na dvojice a trojice a vyzvídali informace o dalších
členech.
Druhým večerním programem byla přednáška. Cvrček
nám vyprávěl o různých úhlech pohledu, jejíž nedílnou
částí bylo kreslení domku. Po této motivující přednášce
jsme si dali dobrou noc, klasicky večerkou, přečetli jsme
si pohádku na dobrou noc. Tím ale program pro nás rádce nekončil. Následovalo večerní povídání, které
končilo skoro až druhý den.

Sobota 20.2
V sobotu ráno jsme se prakticky všichni probudili před
budíčkem, ale z vyhřátých spacáků se nám moc
nechtělo. Budíček nám potom přišel dát Sam s
písničkou. Po písničce jsme měli čas na hygienu a na
psychickou přípravu na rozcvičku venku. Nejdřív
jsme se proběhli na náměstí a pak dělali různé cviky
(mimo jiné kliky a sedy-lehy na mokré hlíně).
Na dopolední program jsme se rozdělili na dvě
skupinky podle barev- západu slunce (červená,
oranžová, žlutá) a moře (zelená, fialová, modrá).
Prvním bodem programu barev západu slunce byla
Smíšina přednáška o dramaturgii schůzky, ze které
jsme se toho hodně naučili. V druhé části dopoledne
šly teplé barvy na brigádu k podzemním chodbám v
Josefově. Tam se rozdělili na dvě poloviny. Jedna
hrabala listí a druhá stříhala porost. Když skupinka
hrabačů vykonala svoji práci, pomohla skupince
střihačů. Barvy moře měla program stejný, jenom v
opačném pořadí. Unavující program jsme zakončili
teplým obědem a následujícím odpoledním klidem,
který nebyl moc klidný. Řízek totiž celý odpolední
klid zpíval písničky typu Michala Davida, Hany
Zagorové…
Odpoledne jsme byli opět rozděleni podle barev.
Barvy západu slunce absolvovaly nejprve přednášku o
rétorice a komunikaci. Tuto zajímavou přednášku nám
prezentoval svérázný Vezír. V druhé části odpoledne
se uskutečnilo Járovo povídání o využití stezek v
oddíle, spojené se zajímavou hrou. Druhá skupina
měla znovu v š e v obráceném pořadí. Po
přednáškovém odpoledni následovala studená večeře.
Když jsme se všichni najedli, tak nám Špáťa dal lekci o
podepisování smluv. Následně jsme si zahráli na
námořníky. Když jsme se tak plavili po moři, tak na
nás někdo vystřelil a museli jsme se evakuovat z lodi.
Celá evakuace proběhla za smradlavého kouře a
svícení poplašných světýlek. Všichni jsme se rozběhli
před budovu a pokračovali až k podzemním chodbám,
kde jsme si vysvětlili pravidla hry. Nejdřív jsme si
chytali ryby, abychom neumřeli hlady, a potom jsme
vyhledávali stanoviště v podzemních chodbách, kde
jsme plnili úkoly, abychom získali kyslík do země
zvané Atlantida. Po ukončení časového limitu jsme
zamířili zpět na základnu, ze které jsme se po
družinách vydávali prohlédnout Atlantidu. To byl
překrásný mořský svět, ve kterém se nacházely
vědomosti.
Večer jsme měli čajovnu, Zde jsme lépe poznali
patrony a pak je dokonce i volili. Po seznámení jsme
šli spát.
Neděle 21. 2.
Neděli jsme začali písničkou, po které následovala
poklidná rozcvička. Na dopolední program jsme se
opět rozdělili do skupin slunce a moře. Teplé barvy se
nejdřív dozvěděly termíny odevzdání projektů a poté
se ubrali poklidit si svoje věci. Druhým bodem
programu byla Samova přednáška o historii skautingu.

Nakonec spolu obě skupiny uklidily budovu, naobědvaly
se a postupně odjely domů.

23. 3. Setkání s Jaroslavem Foglarem v
knihovně
Na středeční schůzku 23. 3. domluvil Siggi konání
schůzky v Malšovické knihovně. Paní knihovniceAlice si
pro nás připravila povídání o Jaroslavu Foglarovi a jeho
knížkách. Bylo to velice zajímavé povídání. Dozvěděli
jsme se spoustu zajímavostí ze života tohoto slavného
spisovatele. Alice nás také seznámila s některými
knížkami a také nám přečetla zajímavý úryvek z knihy
Chata v Jezerní kotlině. Ten nás měl uvést do hry, která na
nás čekala. Každý sám se vydal na půdu knihovny, kde ve
světle lucerny musel najít tajemnou knihu a podepsat se
do ní a nalézt malou odměnu. Tou byla kartička s
obrázkem šafránu. První vyrazil Básník. My ostaní se
posadili okolo stolu a zahráli si jednu z oblíbených
Foglarových her - kimovku. Alice si pro nás připravila asi
dvacet předmětů, které jsme si posílali pod stolem a
pokoušeli se je zapamatovat. Když nám prošly rukama
všechny, museli jsme je napsat na papír. To se už vrátil i
Básník a další se vydala na půdu Žabka. A my jsme měli
před sebou další hru - foukanou. Každý měl před sebou
nakreslenou branku a tu musel bránit a zároveň foukat do
pinpongového míčku a snažit se míček dostat do branky
ostatních hráčů. Berča si při hře musela schovat vlasy, aby
bylo vůbec možné trefit její branku. Během foukandy
jsme se postupně vystřídali všichni na půdě a každý si
přinesl malou kartičku s obrázkem šafránu. Další soutěž
byla opět inspirována hrami Jaroslava Foglara. Na stůl
jsme položili několik krabiček od sponek, sirek apod.
Naším úkolem pak bylo vyšvihnout se na stůl a ten přejít,
aniž by nějaká z krabiček spadla. Nejúspěšnější byl Dan a
Johanka, kterým se podařilo přejít po stole, aniž by
shodili jedinou krabičku. Protože se nám nechtělo úplně
domů celou návštěvu jsme tedy zakončili poslední hrou.
Při ní jsme se posadili do zástupu a chytli jsme hráče před
sebou za uši. Alice si vzala do rukou příbor a hra mohla
začít. Když Alice zvedla nůž museli jsme poslat vzkaz
smáčknutím pravého ucha hráče před sebou. U týmu,
který první zvednul správný předmět se poslední posadil
dopředu. Když poslední uviděl vidličku celá akce se
opakovala, ale po levé straně. To byla opravdu poslední
soutěž dnešního odpoledne v knihovně. Na závěr musíme
poděkovat milé knihovnici za organizaci báječného
odpoledne v malšovické knihovně.
Schůzky se zúčastnili: Berča, Johanka, Amazonka,
Žabka, Dan, Šerpa, Básník, Číňan, Gugl.

