Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,

Co se chystá

Je za námi další rok školního roku a také první pololetí je již
minulostí. Každý si určitě domů přinesl zaslouženou
odměnu za půlroční práci ve škole. A pokud bylo
vysvědčení s vyznamenáním tak od nás může získat
nášivku na svůj kroj. Ti, kterým se vysvědčení třeba úplně
nepovedlo tak nemusí zoufat. Na konci roku máte opět
všichni šanci získat nášivku za školní prospěch. Kromě této
nášivky však můžete získat i jiné nášivky za různé odborky.
Jejich seznam postupně zveřejníme v klubovně. Ale to jsem
trošku odskočil od našeho úvodníku. Takže vám všem přeji
ať je druhé pololetí ve škole úspěšné jako toto a nebo i lepší.

Únor
19. - 25.2. 3. Zimní tábor opět v Krkonoších
Přinášíme první podrobnější informace o našem zimním
táboře. Jak již víte tábor se bude opět konat na chatě hořických
skautů ve Velké Úpě. K odjezdu se sejdeme v neděli 19.2. ve
13 hodin u jídelny ZŠ Úprkova. Na sraz si každý vezme
povinné vybavení (dle seznamu), dále pekáče, saně nebo lyže.
Kdo si bude s sebou brát lyže musí přinést potvrzení o jejich
seřízení. K dalším dokladům, které budeme vybírat patří
očkovací průkaz, potvrzení o bezinfekčnosti (vydáme u
odjezdu), potvrzení od lékaře. Z tábora se vrátíme v sobotu
25.2. okolo 14 hodiny opět k jídelně ZŠ Úprkova.

Co se událo v lednu

Další informace budeme zveřejňovat na webových stránkách popř.
emailem.

Na letošní leden jsme měli připravené odpoledne
deskových her, ale k vytížení vedení všech členů oddílu
nebylo možné tuto akci uspořádat. Ale i tak nebyl leden bez
větší akce. Díky Pepkovi jsme mohli navštívit místní
oddělení policie

25.1. Návštěva Policie v Malšovicích
Jedním z důvodů návštěvy u policie byla i nezvaná
návštěva v listopadu v naší klubovně. Naštěstí si návštěva z
naší klubovny nic neodnesla a vše skončilo pouze u výměny
zámku. A možná i proto začal Pepek domlouvat naši
návštěvu u Policie. Na návštěvu se zatím vydali naši starší.
Mladší ji mají před s sebou v čase uzávěrky tohoto čísla
časopisu.
Na Policii nás přivítal příjemný nprap. Čížkovský a hned
nás pozval do tepla. Usadili jsme se do stylových modrých
lavic a začala přednáška o práci policie, o náplni její práce
atd. Plynule jsme přešli k zajímavým oborům spíše z
kriminologie. Ondrovi jsme provedli otisk jeho boty. Dále
jsme se bavili o snímání otisků z různých předmětů.
Nejprve jsme sejmuli otisky ze sklenice a pak si každý
udělal otisk svého prstu. Vypadalo to jako na kriminálce
Miamy nebo Anděl. Hodinka a půl utekla jako voda a my
jsme se pomalu začali loučit. Ještě jsme se domluvili na
jedné návštěvě, kdy si budeme povídat o kyberšikaně a
dalších nástrahách dnešní doby. Na závěr nám také
nadpraporčík pověděl, že dříve chodil do turistického
oddílu, kde prožíval spoustu báječných chvil a i nám popřál
hodně krásných dobrodružství ve skautu. Na úplný závěr
jsme se domluvili, že další návštěvu uskutečníme v krojích.
A jak naši návštěvu viděl nprap. Čížkovský? Téhož dne v
odpoledních hodinách na hradeckou policii dorazili skauti a
skautky z 1. oddílu Junáka Hradec Králové. Jednalo se o starší
část oddílu a to děti ve věku 10 – 15let. Těm policista řekl
informace o Policii České republiky, jejich složkách, dále pak o
konkrétních útvarech, které jsou v Hradci Králové a například to
jak poznají, které obvodní oddělení „má na starosti“ bezpeční
jejich klubovny. Dále skauty zajímala kriminalistická technika.
Proto jim policista řekl základní informace o kriminalistické
daktyloskopii, trasologii, mechanoskopii, biologii či genetice.
Dětem názorně předvedl, jak lze zviditelnit a zajistit
daktyloskopickou stopu, či jak se snímají daktyloskopické otisky.
Se skauty byly dohodnuty další přednášky.

Březen
17.3. Jarní výprava
23.-25.3. Víkend v džungli
Víkend plný her a soutěží, které se váží k vlčácké stezce. Více
informací sdělíme v dalších číslech časopisu.
Duben
13.-15.4 nebo 21. -24.4. Jarní robinsonáda v České Třebové
Přesný termín jarní
robinsonády vám upřesníme během února. Nejasnost v termínu
nám způsobili organizátoři Závodů světlušek a vlčat, kteří zvažují
termín závodů okolo 24.4.
Květen
5. - 8.5. Jarní putování pro skauty a skautky
Vydáme se putovat krásnou krajinou Broumovska jen tak se
stany
Závody světlušek a vlčat
Termín bude upřesněn
Červen
9.6. Skoro letní výprava
Červenec
14. - 28.7. Letní tábor v Dobré vodě
Ano už je to tak. Na letošní tábor se vydáme kousek od Ledče nad
Sázavou na tábořiště kolínských vodních skautů. Opět to je tábořiště
bez vymožeností civilizace. Přihlášky začneme distribuovat na
konci února.

Registrace 2012
Zde bych chtěl poděkovat vám všem, za včasné dodání
registračního poplatku. A také i rodičům za pomoc s
doplňováním chybějících údajů. V letošním roce je u našeho
oddílu registrováno 48 členů. Z čehož je 36 dětí do 15 let, 8
roverů a rangers a 4 vedoucí.
...A na závěr?
Více se nám do tohoto čísla nevejde. Přejeme vám úspěšný vstup
do druhého pololetí školy a hurá na družinové schůzky i zimní tábor.
Za Jedničku se na vás těší¨

Siggi, Pepek, Sváča, Sova, Zuzka, a Lékárník

