Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Pro letošní březen opravdu do písmene platí přísloví:
“Březen za kamna vlezem.” Letošní zima jako by se
nechtěla vzdát své vlády a neustále nám posílá nový sníh a
mráz. A právě i počasí stálo za zrušením naší oddílové
výpravy. To když v úterý napadlo snad dvacet centimetrů
sněhu a předpověď nebyla vůbec příznivá. Vedení oddílu
stálo před nelehkým rozhodnutím. Vydat se na výpravu, či ji
přesunout na jindy. Nakonec jsme zvolili její přesunutí na
jiný termín. V sobotu bylo celý den krásné slunečné počasí,
ale silný ledový vítr a dost chladno. Možná bylo opravdu
lépe za kamny. A tak už netrpělivě vyhlížíme jaro, abychom
se mohli vydat na další plánované akce. Snad již brzy
přijde.

Co se událo v březnu
Jak již bylo napsáno v úvodu počasí nám překazilo
plány s oddílovou výpravou a tak jedinou velkou akcí byla
v březnu čtyřstá schůzka.

8. 3. 400. schůzka tentokrát v Muzeu
Při plánování této schůzky jsme přemýšleli, kde
uspořádáme další stou schůzku. Ve Filharmonii jsme již
byli a tak padla volba na muzeum. Sraz byl v pátek ve čtyři
hodiny odpoledne před muzeem. Sešlo se nás opravdu
hodně. A to někteří přišli o něco později a někdo chtěl přijít i
o hodinu déle, že Simčo a Kryso. Své věci jsme odložili v
šatně a shromáždili jsme se v přízemí muzea. Tam jsme se
také rozdělili do čtyř družin. Každá pak dostala list s
několika otázkami. Naším úkolem pak bylo nalézt
odpovědi po expozici muzea. Tak jsme zavítali do suterénu
na výstavu hraček, v patře jsme navštívili pravěk, v další
části muzea jsme se přenesli do starého Hradce. Časový
limit nám však na splnění úkolů nestačil. Prostory muzea
jsou tak rozlehlé, že nebylo možné je celé projít. Asi za tři
čtvrtě hodiny jsme se sešli ve druhém patře, kde jsme
kontrolovali naše odpovědi. Po jejich kontrole jsme využili
historického místa k předání odborek školního prospěchu.
S vyznamenáním v prvním pololetí skončilo opravdu
hodně Jedničkářů: Stopař, Terezka, Klíště, Ája, Večerníček,
Myška, Ježek, Eliška, Ondra a i další, kterým se tímto
omlouváme, že vypadli ze seznamu.
Kromě této odborky jsme předali ještě Stopařovi nášivku za
splnění podmínek vlčka Plavce. Po předání nášivek nás
čekal kvíz s historickými osobami. Světluška vždy
představovala nějakou historickou osobnost a družiny měli
zjistit o pomocí otázek jakou osobnost představuje. Pomalu
se blížil konec naší schůzky a tak jsme museli rychle
pokračovat až pod střechu muzea, kde na každého z nás
čekal kus keramické hlíny. Z tohoto kousku hlíny jsme měli
za úkol vymodelovat mamuta. Někdo opravdu modeloval
pravěké zvíře, někdo pustil uzdu své fantazii a vytvářel
úplně něco jiného. Nakonec se všem podařilo něco vytvořit.
Na úplný závěr schůzky jsme si rozdali oddílové nášivky na
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šátky. Na nášivce máme náš oddílový znak. A také pamětní list
na tuto schůzku. Pak už hurá po schodech dolů do šatny, rychle
se ustrojit a hurá domů.

Svátky a narozeniny v dubnu
Narozeniny:
1. 4.
15. 4.
26. 4.

Honza
Krysa
Štěpán

23. 4.

Svátky:
Vojta - Polárník

Přejeme všechno nejlepší.
Významné dny v dubnu
1. 4.
7. 4.
22. 4.

Mezinárodní den ptactva
Světový den zdraví
Den Země

Co nás čeká
Duben
26. - 28. 4. Víkendová výprava do Hostinného
Tradiční jarní víkendová akce. Na tu letošní se vydáme do
Hostinného. Sraz je tradičně v pátek 26. 4 v 16.45 hodin u
pošty na hlavním nádraží. Návrat bude v neděli 28. 4. okolo
půl páté opět na hlavní nádraží. S sebou si každý zabalí věci na
víkend: spacák, hygienu, stezku, zápisník, psací potřeby, jídlo
na páteční večer a další dle informací na schůzkách. Na srazu
budeme vybírat 350,_Kč (jízdné, ubytování, stravné)

Květen
8. 5. Svojsíkovy závody
17. - 19. 5. Výprava na Ivančenu
Jak již víte z minulého čísla i z emailů chceme letos
pokořit bájnou Ivančenu. Je to místo, které je spojeno se skauty
jako připomínka jejich odvahy a statečnosti za druhé světové
války. Vzhledem k náročnosti přesunu a zajištění jízdenek
chceme poprosit o včasné přihlášení. Přihlášení probíhá do
poloviny dubna (do 17. 4) a je třeba složit zálohu 500,-Kč, za
kterou budou nakoupeny jízdenky. Protože pojedeme tam i
zpět v dost frekventovaném čase, chceme koupit jízdenky
alespoň v měsíčním předstihu (vzhledem k ceně a místu ve
vlaku a také levnější jízdence od RegioJetu). Ubytování máme
předběžně zajištěné v klubovně ve Frýdku Místku. Doplatek
ve výši 250,-Kč budeme vybírat při odjezdu.
Akce bude fyzicky náročnější a proto je určena především pro
starší.

28.5. Schůzka s rodiči
Na konci května se uskuteční schůzka s rodiči, kde

budou předány informace k letošnímu táboru a další
informace k činnosti oddílu.

Červen
15. 6. Cyklovýprava možná až na Kuks
PS. Termíny jednotlivých akcí mohou být ještě upraveny

Červenec
13. - 27.7. Letní tábor na Stříbrném jezeře
Letošní tábor se bude konat na tábořišti skautů ze Dvora
Králové n. L., nedaleko Hostinného. Přihlášky na tábor jsou
již k dispozici u vedení oddílu. Více naleznete postupně na
webových stránkách oddílu. Zde jen připomínáme, že
každý účastník tábora musí mít oddílové tričko a krojovou
košili. Trička a košile budeme zajišťovat hromadně. Kdo
máte zájem buď o košili či tričko, hlaste se prosím u vedení
oddílu. Obě části oblečení jsou na tábor povinné.
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Bazar
Pokud máte doma již malou košili, nabídněte ji v
oddílovém bazaru.

Úklid klubovny
Další služby na úklid klubovny budou mít tyto družiny:
10. 4. družina Veverek
24. 4. družina Káňat

... a na závěr
Tak to je vše, co jsme vám v dnešním rozšířeném
vydání chtěli sdělit. Přejeme vám krásný první jarní
měsíc a těšíme se na další společná dobrodružství na
schůzkách a dalších oddílových podnicích
Siggi, Pepek, Sváča, Sova, a Lékárník
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