Junák - svaz skautů a skautek ČR
1.oddíl Hradec Králové

„Jednička“
Středisko „Želivák“
Hradec Králové
Zpráva o činnosti oddílu v roce 2011

O Junáku
Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské
sdružení ve smyslu zákona 83/1990 Sb., sdružující své členy a členky bez rozdílu
národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.
Se svými 45 000 členy je největším občanským sdružením dětí a mládeže v České
republice. Je členem světových organizací skautek WAGGGS a skautů WOSM a hlásí
se k jejich poslání, zásadám a metodám. Je dále členem organizace dospělých skautů
ISGF.

Poslání Junáka
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních,
mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život
připraveni plnit povinnosti k sobě samý m, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému
společenství v souladu se zásadami stanovený mi zakladateli skautského Hnutí.

Krátká historie Jedničky
Historie 1.oddílu se začala psát podle posledních zpráv již v roce 1968
ve skautském středisku v Kuklenách. Prvním z vůdců oddílu byl br.Blažek. Oddíl pod
jeho vedením pomáhal s budováním nové skautské klubovny v Kuklenách, kde
odpracovali členové oddílu desítky brigádnických hodin. Klubovna byla slavnostně
otevřena v červnu 1969. Hned po otevření klubovny nastali práce na přípravě letního
tábora. Díky velké zásluze br.J Kryspína bylo prostřednictvím paní Strnadové získáno
tábořiště v povodí Želivky mezi obcemi Vřesník a Sedlice. Na tomto místě se konal první
tábor ŽELIV 1969 aneb Tábor u Kruťasů.Na stejném místě se konal i tábor v roce 1970.
Vůdci oddílu byli tehdy br.Drahorád (Vlasta), br,Andra (Pípa) a br.Naxera (Skukum) a
členem oddílu byl i současný vůdce našeho střediska Ondra Rejsek. Po nuceném
rozpuštění Junáka v roce 1970 skončila i činnost oddílu. K obnovení činnosti se dostal
po dlouhých 20 letech na jaře v roce 1990. Přesněji 25.března. to se konala první
oddílová schůzka. Ve vedení oddílu tehdy byli Pifík (Josef Potůček), Ondra Rejsek,
Pavel Entrich a Jirka Balek. A členy oddílu byli Míra Kváča (Béčko), Ondra Rejsek
(Veverčák) a malý Pifík (Pepa Potůček ml.) a další. Oddíl se scházel na pravidelných
schůzkách v kuklenské sokolovně. V létě 1991 se účastnil střediskového tábora na
Želivce. Oddíl se od počátku potýkal s malým počtem členů. Ještě o rok později se
účastnil střediskového tábora, kde se zapojil do táborové hry pořádané 12. oddílem. Po
prázdninách většina členů odešla na školy a činnost oddílu pomalu skončila.
Na další obnovení činnosti si oddíl musel počkat dlouhých deset let. To se činnost
oddílu přesunula z Kuklen do Malšovic. V září 2002 se uskutečnil první nábor na
malšovických školách a do oddílu začalo chodit prvních čtrnáct chlapců. (Prófa, Indián,
Kavpník, Vítek, Lékárník, Franta a další). Do vedení oddílu nastoupil Vláďa Bátor (Tom)
a Vláďa Plášil (Siggi). Od té doby se činnost oddílu neustále rozvíjí. Na první
robinsonádu jsme vyrazili na jaře 2003 do Českých Petrovic. Od té doby se konají
oddílové robinsonády minimálně dvakrát do roka.
V roce 2007 došlo k rozšíření vedení oddílu. V tomto roce přistoupil Josef Dytrych
Pepek a začala se zúčastnovat Zuzana Bobrovová Žížala. Oddíle se pevně usídlil v
Malšovicích a rozvíjel svoji pravidelnou činnost. V roce se jako tradičně zúčastnil
střediskového tábora. A začátkem dalšího skautského roku (rok 2008) se přidala do
vedení oddílu Linda Uhlová Sova. První samostatný oddílový tábor jsme uspořádali až
v roce 2009 a to v Tatenicích. Tábora se zůčastnilo 20 táborníků a 4 členové vedení.
Tématem celo táborové hry byla zlatá horečka na Aljašce. V roce 2010 se přidala do
vgedení oddílu Petra Svačinová - Sváča a další oddílový tábor se konal v roce 2010 v
Jizerských horách. Tohoto tábora se zúčastnilo více jak 30 dětí a šest členů vedení.
Tématem tábora byly Staré řecké báje a pověsti.

Vedení oddílu:
Vedoucí oddílu:
Vladimír Plašil - Siggi
Technik
Skautuje od roku 1990

Zástupce vedoucího oddílu:
Josef Dytrych - Pepek
Vedoucí oddělení v potravinách
Skautuje od roku 1990

Zástupce vedoucího oddílu:
Linda Uhlová - Sova
Na mateřské dovolené
Skautuje od 1995

Zástupce vedoucího oddílu
Petra Svačinová - Sváča
Studentka postgraduálu Farmacie
Skautuje od roku 2010

Oddílový rádce
Dominik Luksch - Lékárník
Student
Skautuje od roku 2002

Členové oddílu
Oddíl se schází na pravidelných schůzkách, které se konají pravidelně každý
týden v prostorách skautské klubovny v Malšovicích naproti kinu Mladých. Každé úterý
se schází na svých schůzkách mladší členové a ve středu se schází starší členové
oddílu. Každá ze schůzek je zaměřena na nějakou skautskou praxi, plnění stezek a je
zpestřena hrami a někdy i rukodělnými činnostmi.

Družina Lišek
Žlutá

Družina Delfínů
Modrá

Družina Jestřábů
Oranžová

Ája
Eliška
Klára
Piškot
Šárka
Myška
Vosička

Vodník
Zezi
Míša
Lukáš
Gladiátor
Štěpán

Družina Veverek
Hnědá

Družina Káňat
Zelená

Družina Ještěrek
Fialová

Krysa
Amazonka
Nšoči
Simča
Terezka
Klíště

Večerníček
Miska
Kačer
Ondra

Světluška
Anežka
Sára
Melmen
Bára

Stopař
Viktor
Dominik
Radim
Turbánek
Skála
Jáša

Roverský kmen

Prófa, Špalek, Kvapník, Lékárník, Vítek, Kaťák

Činnost oddílu v roce 2011
Leden
Turnaj ve florbale
První větší akce našeho oddílu v novém roce byl turnaj v bowlingu. Byla to malá odměna
našim nestarším za vzorné zorganizování Pokladu hradeckých měšťanů. Zúčastnili se
snad všichni, kdo se velké hry zúčastnil. Omluvila se jen Kačka a Zuzka, které se
nechtělo přijet z Liberce.
Turnaj proběhl na nové dráze u koupaliště. Hned po příchodu jsme se vrhli do koulení.
Někdo byl na bowlingu poprvé a tak měl strach, aby to zvládnul. Ale stačilo se pozorně
dívat a každý koulel o sto šest. Je tedy pravdou, že i nějaký ten žlábek jsme vymetli. Za
dvě hodinky jsme stihli dvě hry. Vítězství v první si odnesl Kvapník a druhou vyhrála
Aneta. Oba dostali sladkou odměnu pro vítěze. A aby to ostatním nebylo líto i zbytek
dostal jednu velkou čokoládu.

Odpoledne deskovek
Další letošní akce bylo "Odpoledne deskových her", které se konal v naší klubovně.
Klubovnu jsme rozdělili na velké hráčské doupě. Na každém stole byla položena jiná
hra. A tak jsme si mohli vybírat z Jenga, Mikada, Carcasone, Osadniku, Rošád a
dalších.

Únor
Zimní tábor ve Velké Úpě
Zimní tábor se uskutečnil v termínu 13. - 18.2.2011 na chatě hořických skautů ve Velké
Úpě. Během našeho pobytu nás provázela hra na geology, kteří objevují nerostné
bohatství na Severním pólu. Byly jsme rozděleni do čtyř družin, které představovali
různé země. Mohli jsme se proto setkat s Jamaikou, Velkou Británií, Itálilí a Kanadou.
Během dne jsme plnili různé úkoly, ve kterých jsme získávali body, které jsme pak večer
proměnily za průzkumné vrty. Když byl vrt úspěšný tak družiny získaly body za
diamanty, ropu, zemní plyn či železo. Hodnota vyvrtaných surovin se průběžně měnila
v závislosti na ceně komodit na burze. Kromě her jsme se vydali lyže a na malý výlet na
Růžohorky. Večer nás vždy čekal večerníček z cyklu Krkonošských pohádek. Na závěr
pobytu nás čekala slavnostní večeře na půdě OSN. Při ní jsme vyhlásili výsledky naší
hry. Vítězem se stala Velká Británie, které se podařilo navrtat nejvíce nerostného
bohatství. Podle ohlasů všech účastníků letošního zimního tábora se letošní geologický
průzkum Severního pólu vydařil. A tak se budeme moci těšit na další jarní prázdniny a s
nimi i další zimní tábor.

Březen
Diskusní večer „Co je ještě skauting“
V pátek 11.3. jsme se sešli na promítání filmu z letošního zimního tábora. Škoda jen, že
účast z řad rodičů, ale i účastníků tábora nebyla z největších. Při sledování filmu jsme se
několikrát zasmáli při vzpomínce na žážitky ze zimních hor. Asi největší událostí bylo
vystoupení jamajské expedice v čele s Jimmy Yamalem. Po promítání filmu pokračoval
večer u uzším kruhu starších a roverů diskusí nad různými otázkami "Co je pro nás ještě
skauting". Večerní diskuse byla velice zajímavá a podnětná pro všechny z účastníků.

Výprava do Josefova
Na Josefa jsme se vydali na další oddílovou výpravu tentokrát do Josefova. Cílem naší
výpravy byla část josefovské pevnosti Ravelin XIV. Než jsme toto místo nalezli museli
jsme nejprve splnit několik úkolů, které si pro nás připravili vojáci z Ravelinu. A tak jsme
hledali znak Josefova, pátrali po názvu hotelu, počítali oblouky mostu apod. V památce
na nás již čekali našiprůvodci. Nejprve jsme si prošli malé muzeum a pak se vrhli do
podzemí. První část cesty jsme procházeli bez svíček což bylo docela náročné. Další
část prohlídky podzemí jsme procházeli již se svíčkama. Po projití jednoho z okuhů se
asi polovina z nás vydala na okruh ještě jednou tentokrát bez svíček. Po prohlídce
podzemí jsme se začali vracet. Kousek od oficiálního vstupu o podzemí jsme se na delší
dobu utábořili a zahráli několik her. Na závěr jsme nalezli další z pokladů a prošli
krásnou platanovou alej. Na nádraží jsme vyhlásili výsledky dnešního bodování a
vlakem jsme se vrátili zpět do Hradce.

Duben
Na další víkendovou výpravu jsme se vydali do Dědova, vesničky pod majestátnou
Stolovou horou. Během celého víkendu nás provázel příběh skautů z Ostravy, kteří se
zapojili do odbojové činnosti. Za tuto odvahu byli na konci války přesněji 24.dubna 1945
popraveni. Bylo to symbolicky na svátek všech skautů sv. Jiří. K uctění jejich památky
byla v Beskydech vztyčena mohyla z kamenů, která připomíná jejich odvahu a
statečnost. I my jsme se ponořili do tohoto příběhu a společně s nimi jsme prožívali jejich
příběh. Nejprve jsme se vrátili do doby před válkou na jejich tábor ve Volavčí zátoce.

Během pátečního večera jsme se museli nejprve všichni seznámit. A tak byla každému
připnuta na záda jmenovka nějaké známé osobnosti a každý se musel různými
otázkami dozvědět jakou osobnost představuje. V sobotu ráno jsme společně s
ostravskými skauty luštili tajnou zprávu, vyzkoušeli jsme táborový trial, ale hlavně jsme
vyrazili na prohlídku krásného okolí. Naším cílem se stala Ostaš. Každá z družin
nafasovala potřebné vybavení - plynový vařič, ovoce, polévku v pytlíku a sušenku.
Během cesty jsme pozorovali napučené pupeny kaštanů, poznávali neznámé květiny a
soutěžili v různých soutěžích. Navštívili jsme Českobratrskou sluj a došli až pod
samotnou Ostaš. Zde jsme našli pěkné místo pro uvaření sobotního oběda. Každá z
družin si uvařila svoji polévku. Po výborném obědě jsme si šli prohlédnout skalní město.
Při prohlídce jsme měli zakázaná určitá slova. To proto, abychom nebyli odhaleni
německými práskači. Celá prohlídka sklaního města se pak obešla bez zbytečných
slov. To jak se každý bál, aby nebyl přistižen při použití nevhodných slov. Vysvobozením
pro všechny bylo ukončení prohlídky skal a konec používání zakázaných slov. Cestou
zpět jsme našli poklad u Samaritánské studánky. Na zpáteční cestě jsme museli projít
malým výcvikovým kursem, abychom se mohli zapojit do odbojové činnosti. Vyzkoušeli

Jsme svoji sílu při klicích a také přesnou trefu. Do této soutěže nastoupil za každou
družinu vždy jeden člen. Jeho úkolem bylo zasáhnout soupeře, který stál na druhém
pařezu šiškou. Každý k tomuto úkolu přistupoval s jinou strategií a tak bylo zajímavé toto
klání pozorovat. Večer na chalupě byl věnován přípravě večeře. Mladší kluci s
Amazonkou vařili těstoviny a ostatní se dali do příprav těsta na pizzu. Večeře i pizzi
upečené v kachlových kamnech byli velice dobré. Na závěr večera jsme se v našem
příběhu dostali až k zatčení našich skautů a jejich výslechům na gestapu. My jsme místo
toho vyslýchali cestující ve vzducholodi a rozhodovali o tom, kdo bude muset
vzducholoď opustit . Nedělní ráno nás přivítalo trošičku pošmournou oblohou. Ná š
příběh se pomalu blížil ke svému konci. Ty nejsmutnější části knížky jsme přeskočili a
čekal nás závěr příběhu, kdy rodiče zavražděných skautů identifikují oběti. Družiny měli
za úkol co nejrychleji sestavit rozstříhaný obrázek a poznat osobu na obrázku.
Naposledy jsme se začetli do knihy o Ivančeně, abychom se dozvěděli o stavbě mohyly
na Ivančeně, která má připomínat statečnou oběť ostravských skautů. Každá z družin
měla za úkol v časovém limitu pěti minut postavit co nejvyšší mohylu.

Květen
V sobotu 14.5. se uskutečnil další ročník Svojsíkových závodů. Tentokrát se jejich
námětem byl boj s teroristy, kteří se snaží vyrábět biologické zbraně. Jednotlivé družiny
měly za úkol zjistit co nejvíce informací a těchto aktivitách. Další novinkou bylo, že se
závody konaly na kolech.
Sraz všech soutěžnách hlídek byl o půl deváté na loděnici. Za náš oddíl se závodu
zúčastnila míchaná družina Veverek a Káňat ve složení Terezka, Simča, Amazonka,
Miska a Večerníček. A i do názvu si dala "Míchaná vajíčka".

Červen
I v letošním roce jsme se vydali na společnou výpravu s našimi rodiči. Cílem letošní
výpravy byla zřícenina hradu Litice. Programem celé výpravy se jako červená nit
procházel příběh o loupeživém rytíři. První úkol na nás všechny čekal již ve vlaku.
Vyzkoušeli jsme jak se vážou uzly, odhadli jsme vzdálenost a pochodovali podle busoly.
Na okraji Brné jsme objevili krásnou louku, kde jsme si zahráli rodiče proti dětem
freesbee. Po velké bitvě nakonec rodiče těsně zvítězili. Po malém odpočinku jsme
pokračovali do Potštejna. Ale místo na hrad jsme se vydali do místní cukrárny na
zmrzlinu. Pak už nás jen čekala cesta na nádraží. Chvilku před příjezdem vlaku jsme
využili k vyhodnocení a ukončení dnešní výpravy.

Schůzky na kolech a na lodích
Červen byl velice pestrý na družinové schůzky. Na jednu z nich jsme se vydali na kolech.
Naším cílem bylo dopravní hřiště u Malšovického stadionu.

Při schůzce jsme se seznámili se základními dopravními předpisy, povídali jsme si o
tom jak se máme chovat na silnici a samozřejmě nechyběli ani závody.
Poslední dvě oddílové schůzky se konaly na lodích. Cílem těchto schůzek bylo
seznámit členstvo oddílu se základními dovednostmi, které se týkají jízdy na lodích. Na
první schůzce jsme se vydali na volnou řeku. Vyjeli jsme proti proudu Orlice a učili jsme
se záběry pádlem a jak se máme na lodi chovat.

Druhá schůzka byla již plná her a soutěží mezi jednotlivými posádkami. Posádky
zachraňovaly trosečníky, lovily velryby apod. Na kormidelnických pozicích se střídali
nejstarší, aby si vyzkoušeli jaké to je kormidlovat takovou loď.

Letní tábor na Posekanci
Tábor Hobita na Posekanci je už historií. Měli jsme možnost prožít krásných čtrnáct dnů
v malebné krajině Toulovcových maštalích. Naším letošním průvodcem se stal Hobit,
kterého nám doporučil sám velký Gandalf, jako nejlepšího a nejodvážnějšího průvodce
na cestě za pokladem. Letos jsme tábor trávili na Posekanci, kde oproti minulému
táboru to byl nádherný luxus a tak jsme se nemuseli bát žádné povodně a nepřízně
počasí. Na naší cestě za pokladem na nás čekaly různé nástrahy. Nejprve jsme museli
naplánovat cestu, pak jsme se ocitli v temné hoře, kde nás pronásledoval Glum a my
jsme museli projít tajemné bludiště. Přijali jsme také pozvání mezi Elfy na jejich výborný
pudink a utíkali jsme z pevnosti za pomoci sudů. Zúčastnili jsme se velké bitvy pěti
armád a také nás čekala bitva s drakem Šmakem. Nakonec se nám poklad podařilo
nalézt a my jsme byli pozváni i na velkou hostinu, kterou pro nás vystrojil sám Hobit,
který snesl všechny dobroty ze své spižírny. Nejen táborovou hrou jsme žili na táboře.
Navštívili jsme blízkou rozhlednu, prošli jsme Toulovcovi i Městské Maštale a zahráli
jsme si i společnou hru s 24.skautským oddílem.

Září
P řed zahájením pravidelné
činnosti oddílu v novém školním
roce se na svém výjezdním
zasedání na Olšinu sešla i
oddílová rada, aby projednala
další činnost oddílu.
Po měsíci odpočinku jsme druhý týden v září zahájili další již desátý rok na ší pravidelné
činnosti. Na prvních schůzkách jsme přivítali několik nováčků.

Výprava do Libice
První oddílová výprava se uskutečnila na památná místa Slavníkovců nedaleko
Poděbrad do Libice. Cesta nás provedla krásným krajem okolo Labe, přes soutok s
Cidlinou až do Libic. V Libicích jsme si prohlédli dávné sídlo Slavníkovců. Během cesty
jsme si zahráli spoustu her a vyzkoušeli i naši fyzičku při plnění různých úkolů.

Říjen
JOTI 2011
Zúčastnili jsme se i celosvětového setkání skautů na internetu JOTI 2011. Díky
laskavému přístupu vedení hradecké průmyslovky a i na přímluvu Vladimíra Bátora Toma jsme mohli v sobotu dopoledne zasednout do školních lavic a vyplout na vlnách
internetu. Během chvíle jsme se ocitli na oficiálních stránkách letošního setkání. Pak
bylo jen otázkou času, kdo se přihlásí jako první. Netrvalo dlouho a Anežka diskutovala
se skauty z různých konců světa. I ostatní se postupně zapojili a diskutovali se skauty a
skautkami z celého světa. Asi po hodině následovala povinná přestávka, při které jsme
se posilnili vynikajícími koblížky. A pak zase hurá na internet. Dopoledne uteklo jako
voda a blížil se i konec naší letošní mise na průmyslovce. Pomalu jsme vypnuli počítače,
uklidili třidu a rozloučili se s Tomem a vyrazili k domovům. Někteří z nás pokra čovali s
chatováním i doma. Během celé akce JOTI jsme měli možnost si prakticky ověřit naše
dovednosti a znalosti angličtiny v praxi.

Víkend v Jičíně
Na letošní podzimní víkendovou výpravu jsme se vydali na srub jičínských skautů,
který stojí na okraji Jičína. Vydali jsme se na výpravu do Prachovských skal a zdolali
jsme blízký kopec Zebín. Během výpravy se nám podařilo pomocí GPS nalézt i několik
pokladů. Počasí nám přálo a tak jsme si užili krásný podzimní víkend v krásné přírodě
Českého ráje.

Listopad
Návštěva amerického skauta
Na naší pravidelné středeční schůzce nás navštívil americký skaut. Jeho návštěvu již
dlouho dopředu domlouvala Světluška. Konečně byl mezi námi. Byl to bratr Ben z
amerického státu Washington. Klubovnu jsem opět proměnili v malé kino. Zapojili
promítačku a notebook a těšili se na zajímavé vyprávění. A opravdu to stálo za to. Ben
nám vyprávěl o skautování v Americe, o tom jaké zkoušky plní skauti u nich. My jsme se
s ním zase podělili o naše zážitky z plnění našich zkoušek a táboření. Bylo to velice
zajímavé odpoledne. A protože Ben mluvil jenom anglicky o překlad se postaral Prófa. A
tak nejen on, ale i většina z nás mohla využít své znalosti angličtiny jak při Benově
vyprávění tak i při dotazech, které směřovali na Bena. Na úplný závěr jsme společně s
Benem odříkali slib amerických skautů. Pak už jsme se jen rezloučili a poděkovali
Benovi za krásné vyprávění a Světlušce za zajištění zajímavé návštěvy

Sportovní víkend
Jeden z listopadových víkendů jsme zaměřili i na sportovní aktivity. Na sobotní dopoledne jsme
si zamluvili krásnou tělocvičnu v ZŠ Malšova Lhota a v nedělní dopoledne jsme strávili na lezecké
stěně u Futura.

X.ročník hry „O poklad hradeckých měšťanů“
Náš oddíl pořádá pravidelně na konci listopadu velkou hru pro skauty z celého Hradce
Králové a okolí hru na starém městě O poklad hradeckých měšťanů. Desátý ročník
hryO pokladu hradeckých měšťanů přinesl několik překvapení mobilních nápověd se
nikdo na nic neptal, lapků se družiny bály míň než ostatních družin a před námi (mobilní
nápovědou) se prchalo rychleji než před lapky a několik nepřekvapení bráška se ze
mně umístění pokladu pokusil málem vymlátit, úvodní scénku jsme tak zbabrali, že byla
mnohem vtipnější, než byla napsaná, a stroj času nebyl k ničemu jinému než k smíchu.
Leopold Cimrman, vynálezce stroje času omylem přenesený do naší doby, a jeho
nedobrovolní hosté, pruský voják, jistý husita, dvorní dáma Elišky Rejčky (ti hodní) a
trojice lapků (ti špatní) si spokojeně prošli město, ochutnali místní speciality, okusili
aroma moderní doby a rozhodli se, že zůstanou. Poklad skončil u Štik jako předloni. A
nejhlasitější z finálních pokřiků byl (hlavně díky roverstvu) ten náš.

Vánoční vycházka
Poslední víkend před vánoci pořádáme pravidelné vánoční vycházky s oddílovou
besídkou v klubovně. Na tu letošní jsme se vydali z Malšovy Lhoty přes Stříbrný rybník a
cílem se stala naše klubovna. Letošní vánoční vycházky se zúčastnili i někteří rodiče.
Tématem procházky bylo slavení vánoc v různých koutech Země. A tak jsme postupně
navštívili všechny kontinenty a zahráli si hry, které se k oslavě vánočních svátků váží.
Závěr proběhl tradičně v klubovně, kde jsme si rozdali dárky a společně zazpívali
několik koled.

Několik fotek ze schůzek

Oddílový časopis
Oddílový zpravodaj vychází pravidelně každé první úterý v měsíci. Přináší
informace o činnosti oddílu v minulém měsící a přehled akcí v následujícím období. Dále
přináší další informace ze života oddílu.

Webové stránky
Na webových stránkách našeho oddílu se všichni dozví aktuální informace o
činnosti oddílu. Jsou zde uvedeny informace o termínech schůzek, plánovaných akcích
a i o proběhlých akcích oddílu.

www.jednickahk.estranky.cz

Fotogalerie na Rajčeti
Na internetové galerii oddílu jsou pravidelně zveřejňované fotografie ze všech
akcích, které jsou pořádány oddílem, nebo kterých se oddíl zúčastňuje.
http://jednickahk.rajce.idnes.cz/

Děkujeme všem, kteří nás podporují:
Královéhradecký kraj
Podpora celoroční činnosti střediska

Město Hradec Králové
Město Hradec Králové nám poskytlo finanční příspěvek na pronájem klubovny, letní tábor a na
velkou městskou hru.

Krajská rada Junáka

středisko Želivák

Královéhradecký kraj

materiál na skautský tábor

sponzorské jogurty a pomazánková
másla na svačinu na táboře

RTV Data, s.r.o.

Dřevovýroba Miloš Procházka

Mánesova 902
500 02 Hradec Králové

www.palisady.podkrkonosi.com/
zhotovení kůlů na vázané stavby

DĚKUJEME
1. skautský oddíl Hradec Králové

