Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Čas plyne jako voda a už je za námi první pololetí
školního roku. Domů jste si přinesli výslužku za prvních pět
měsíců. Doufám, že odměna byla spravedlivá. A ti z vás
kteří byli opravdu úspěšní budou odměněni i v oddíle.
Každý kdo splnil podmínky vlčka školního prospěchu
dostane od nás nášivku, kterou si bude moci přišít na svůj
kroj, aby každý viděl že se mu ve škole dařilo. A ti, kterým
se to nyní nepovedlo nemusíte zoufat. Už za pět měsíců
budeme vyhlašovat další držitele. Tak máte všichni dost
času na plnění. To je však jen malá část toho, co nás v dalším
pololetí čeká a je toho opět opravdu hodně. Ale to bych už
předbíhal. Užijte si zasloužený den pololetních prázdnin a
hurá do další práce.

Co se událo v lednu
Leden bývá trošičku slabší na různé akce. A i letošní
se zapíše mezi ně. Účast ve florbalovém turnaji jsme museli
letos zrušit a tak se uskutečnily pouze tyto akce.

13.1. Měšťané na koulení
Ve čtvrtek 13.1. se všichni pomocníci, kteří se účastnili
organizace a příprav velké hry na starém městě, sešli na
koupališti Flošna. Zde pro ně vedení oddílu objednalo za
organizaci hry ve městě jako odměnu bowlingovou dráhu.
V pět hodin odpoledne se sešli skoro všichni organizátoři
hry. Chyběly Melmen, Zuzka a Káťa. Zuzce se nechtělo
přijet a Katka měla nějaký kroužek.
Sepsali jsme soupisku hráčů do stroje a začali s
koulením. První kolo bylo spíše takové seznamovací.
Někdo již koulel a někdo držel kouli poprvé v ruce. Ale už
ve druhém kole bylo vše v pořádku. I když se i v němse
někomu podařilo trefit místo kuželek žlábek vedle dráhy. V
prvním kole byl jednoznačně nejlepším hráčem Kvapník.
Zato druhé kolo bylo již o poznání dramatičtější. I ostatní
hráči se docela rozehráli a nejlepšímu z prvního kola se už
zase tak nedařilo. Tak to nakonec byla bitva až do úplného
konce. Nakonec se vítězkou druhého kola stala Aneta. A
aby to ostatním nebylo líto tak i ostatní hráči se rozdělili i
poslední sladkou odměnu. Po předání cen jsme se rozloučili
a rozešli do svých domovů.

22.1. Odpoledne deskových her
Na další naši oddílovou akci jsme se sešli v sobotu 22.1.
v naší klubovně, kterou jsme přestavěli na hráčské doupě.
Družinové stoly jsme rozmístily po klubovně. Na každý ze
stolů jsme položili nějakou z našich her. A tak zde bylo k
výběru Mikado, Jenga, Carcasone, Osadníci, Klip klap,
Bang a další. Teď jen aby přišli i naši hráči. Nejprve to
vypadalo, že hry bude hrát jen Siggi s Amazonkou, ale za
chvíli se objevili další členové oddílu. Matěj, Zezi a jáša
zasedli u stolu s Mikadem. Sára, Nšoči,Amazonka, Simča a
Terezka si rozdělily půdu osadníků a hry mohly začít.
Chvíli po začátku dorazil ještě Vodník s Míšou a Gladiátor
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strážními věžemi.
Míša si zase oblíbil Klip klap a procházel z lehčí obtížnosti do
stále těžší. Bohužel se nedochovala informace v jaké úrovni se
mu podařilo s červenou kostičkou ještě opustit bludiště.Asi po
hodině a půl náročné hry byl čas na malé přerušení a protažění.
Proto jsme všichni vyběhli ven a zahráli si nějaké hry. Mezi tím
Kvapník s Vítkem přestavěli klubovnu v malý kinosál. Po
návratu ostatních z protažení mohla začít další část odpoledne,
kterou bylo slibované promítání. Protože se však nedostavilo
více mladších členů oddílu bylo rozhodnuto o změně
programu. A tak místo slibovaného Lvího krále jsme promítali
film z loňského tábora. Tato změna však nebyla přijata s
takovým nadšením jak vedení očekávalo. Alespoň podle
kuloárních zpráv, které se podařilo získat. Tímto se tedy
vedení všem omlouvá a příště dodržíme slibovaný program.
Po promítnutí filmu a několika fotek z tábora Zlatokopů jsme
pokračovali ve hrách. Nyní jsme se všichni soustředili okolo
stolu, kde jsme postavili věž z kostek Jenga. Ze začátku trochu
nudná hra začala mít spád s postupným odebíráník kostek. Věž
se začala vždy po odebrání některé z kostek nepříjemně
naklánět a houpat. A bylo jen otázkou času, komu věž spadne.
Už si přesně napamatujeme komu věž spadla, ale to není
důležité. Důležité je, že jsme si mohli vyzkoušet spoustu her,
podívat se na film a příjemně si užít sobotní odpoledne.
1. oddíl Hradec Králové

Půlroční hra Lví král skončila
Určitě si vzpomenete na Simbu a jeho dobrodružství než se
stal lvím králem. A právě tento příběh jsme zvolili jako
program na naše úterní schůzky. Prošli jsme s ním celou cestu
od narození až po jeho návrat a při tom jsme plnily různé
úkoly a zlepšovali si dovednosti a znalosti. Když se Simba
narodil, seběhlo se ho přivítat celé království a spousta zvířat a
abychom vůbec věděli kdo všechno, museli jsme je poznat.
Sice jen z obrázků, ale děti si při poznávání zvířat procvičily

také svoji paměť. Ani Simbovy dětské hry nezůstaly bez
povšimnutí, překážková dráha na Sloním hřbitově a
honička při útěku před pakobylkami procvičily rychlost a
obratnost a z hvězd na obloze nakonec vyšel pěkný
obrázek. Trochu odpočinková byla etapa s názvem Hakuna
matata, kde měl každý možnost se projevit podle sebe
například zpíváním, divadlem nebo básničkou. Vymysleli
jsme také jednu tajnou etapu, o které děti nevěděly, Simba
měl přátele , kteří mu po cestě pomáhali a my jsme právě
tuto pomoc a chování vůči ostatním hodnotili a přidělovali
za to body během celé hry. Po útěku z domova se Simba
dostal do džungle a najednou se setkal se spoustou nových
rostlin a stromů, které dřív neznal. Tady jsme si zase ověřili
znalosti stromů a kytek . A jelikož všichni potřebujeme jíst,
a shánění potravy není žádná sranda, zkusili jsme si také
sami uvařit. Jednohubky, závitky a kakaové kuličky se nám
povedly, nakonec se po nich jen zaprášilo. Abychom si zase
trošku procvičili mozkové závity, luštili jsme tajné zprávy a
šifry a poznávali naše i cizí osobnosti, nakonec jsme se
protáhli při boji s hyenami. A to byl konec naší cesty, Simba
vyrostl a mohl se vrátit domů jako nový lví král. Po celou
dobu hry děti získávaly body za splněné úkoly a tak se
políčka v tabulce pěkně zaplňovala, každý se mohl podívat,
jak na tom právě je a kolik bodů ještě potřebuje. Na závěr
nechybělo ani vyhodnocení . To proběhlo na poslední
schůzce. A tady jsou výsledky. Na třetím místě se umístil
Radim, o druhé místo se podělila Verča (Piškot) a Stopař a
jako první s největším počtem bodů skončil Zezi. Každý si
odnesl nějakou pěknou cenu a ani ostatní místa nezůstala
bez odměny, i když jen malé. A teď už jen zbývá těšit se na
další půlrok a novou hru.

Květen
20. - 22.5. Výprava do Jičína
V květnu se opět vydáme na náš známý srub v Jičíně odkud
opět podnikneme další výpravu do Českého ráje

Červen
11.6. Výprava s rodiči
Po loňské úspěšné výpravě se i letos bude konat další
výprava s rodiči.

Červenec
16. - 30.7. letní tábor na Posekanci
I letos se vydáme na náš oddílový tábor. Letos bude naším
cílem krásná příroda Toulovcových maštalí nedaleko
Budislavi. Budeme tábořit na základně litomyšlských skautů
na Posekanci.
Přihlášky a další informace budou zveřejněny následně.
Kromě těchto akcí se uskuteční řada i dalších menších
oddílových podniků.. Vydáme se na projížďku na kole,
projedeme naše lodě po Orlici a další. O všech těchto akcích
budete vždy včas informováni.

Registrace 2011 - ukončena
Vážení rodiče děkujeme vám všem za pomoc s vybíráním
registračních poplatků. Vše se nám podařilo v řádném termínu
předat a tak se už všichni můžete těšit na nová čísla skautských
časopisů. Děkujeme.

Co se chystá
Únor
13.2 - 18.2. Zimní tábor Geologů v Úpě
Jak již všichni víte v tomto termínu se uskuteční náš
další zimní tábor. Letos se vydáme do Krkonoš na chatu
hořických skautů. Ještě jsou volná poslední místa, tak
využijte poslední příležitosti k přihlášení. Sraz všech
účastníků je v neděli ve 13 hodin u jídelny ZŠ Úprkova a
návrat bude v pátek 18.2. okolo 17 hodiny opět na stejné
místo. Seznam doporučeného vybavení naleznete na našich
stránkách nebo u vedení oddílu. Zde jen připomínáme věci,
na které byste neměli při balení zapomenout. Nezapomeňte
na spacák, přezůvky na chatu, lyže s dokladem o seřízení,
lyžařskou helmu, pekáče atd. Na sraz si nezapomeňte vzít i
Kartičku pojišťovny, zdravotní průkaz Cena tábora je
1000,-Kč a peníze vybíráme v hotovosti na schůzkách.
Prosíme o zaplacení do 9.2.

Březen
19.3. Výprava do Josefova
Na březnové výpravě se vydáme do josefovské
pevnosti. Více informací v dalším čísle časopisu.

Duben
15. - 17.4. Jarní výprava do skal
První víkendová výprava se uskuteční na chalupě v
Dědově na Broumovsku. Vydáme se na průzkum skal a
čeká nás i nejedno překvapení. Tak si termín nezapomeňte
pečlivě zapsat do svých zápisníků.

Bodování
Zde přinášíme výsledky bodování za leden u družin
starších. Opět se nám podařilo po delší době shromáždit body
za účast na schůzkách, v soutěžích apod. Za leden jsou
výsledky následující:

Jednotlivci:
1. místo: Terezka 43b
2. místo: Sára 42b
3. místo: Amazonka 41b

Družiny:
1. místo: Ještěrky 32,3b
2. místo: Veverky 32b
3. místo: Káňata 31,6b
...a na závěr?
přejeme vám, aby i druhé pololetí školy se vám podařilo. Ať
můžeme na konci roku i dalším z vás předat nášivku za školní
prospěch. Ale hlavně se těšíme, že společně s vámi prožijeme
spoustu krásných chvil a dobrodružství na našich společných
schůzkách a výpravách.

Siggi, Pepek, Sova, Zuzka,Sváča, Veverka a Cyril

