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Ahoj HANACE,
koukáte, co to máme za nový úvod? Tak si představte, že tohle je jeho původní vzhled a Monitor slaví
tento květen 9 let! První číslo totiž vyšlo v květnu 2008 a slibovali jsme si od něj lepší informovanost
Hanačáků a jejich rodičů. Uf, to to letí… Za tu dobu se různě měnil, něco ubylo, něco přibylo… Ale když
si zpětně otevírám starší čísla Monitorů, baví mě hlavně to, jak se mění podle jejich autorů. Každý totiž dá
do „svého“ čísla něco navíc, každý přijde s nějakým zajímavým nápadem, jak ho oživit, upraví si ho podle
svého vkusu a nálady. A tak to je vlastně i s HANACÍ. Každý jsme jiný, máme jiné názory, vkus,… ale
společně nás pojí touha zažít něco zajímavého a nezapamatovatelného a chceme to prožít s partou
kamarádů, jakou HANACE určitě je.
Tak snad nám Monitor (a hlavně HANACE) bude dělat ještě dlouho radost, nejlíp minimálně dalších 9let!
A teď už si užijte tohle „retro“ vydání a doufám, že se v květnu a červnu uvidíme v co největším počtu.

No čeká nás toho spousta! Hned na začátku května vyrazíme s batohy na zádech do Blanského
lesa, který ukrývá spoustu moc zajímavých míst a my vám jich co nejvíc ukážeme. Výprava je důležitá
také pro nováčky, kteří budou mít první (a do tábora bohužel i poslední) možnost vyzkoušet si pochod „na
těžko“, tedy s krosnou a spaním venku. Proto opravdu doporučuji vyrazit, abychom měli na táboře všichni
už nějaký ten kilák v nohách a nic nás nepřekvapilo. Další velkou akcí bude závod dračích lodí, tedy
Lipno Dragon Boat Race 2017 a s ním spojený závod dětských posádek Lipenský dráček. Ti, co už
závodili ví, že jde o pohodovou akci, která se hodně vymyká běžným výpravám, které pořádáme. A
protože v takové dračí lodi pádluje celých 20 lidí najednou, jde i o zajímavou příležitost setkat se
s bývalými Hanačáky a oddílovými kamarády, kteří budou závodit s námi. V červnu nás pak čeká
poslední víkendová výprava, která je teprve v procesu příprav, takže vám zatím víc neprozradíme a
jednodenní výlet do podzemí. A čeká nás ne jen jeden vstup, ale hned celé dva vstupy pod úroveň země!
A to za cenu jednoho! A to se vyplatí! A které podzemí že to bude? Bývalý kaolínový důl Orty a bývalá
štola v Úsilném. A možná ještě jeden bonus jako překvápko…
A co se týče schůzek, pak nás neminou ty na vodě, takže konečně oprášíme pádla, protáhneme
bicepsy a tricepsy a zopáknem si přítah, odlom a třeba i lego . A poslední akcí, o které bych se ráda
zmínila, je Olympijský běh. Jde o zajímavý projekt, kdy v jeden čas odstartuje na mnoha místech v ČR
závod na 5 km. Cílem je šířit olympijskou myšlenku a u toho jsme nemohli chybět. Proto pod vedením
Kláry jeden ze závodů také uspořádáme a to již podruhé. Tak snad se na startu objeví co nejvíc Hanačáků,
protože loni to byla pecka!

No dokázali jsme toho spoustu! Nejvíc teď vzpomínám na velikonoční výpravu, která se vážně
povedla. Byli jste parádní a až na pár kiksů (že, Kobrys) jste nám dělali jen radost. Úplně nejvíc mě
potěšila Žuchy s Vyki, které překonaly strach a zahrály si s námi noční hru. Po pár minutách už nebylo
znát, že holky tmu nemusí a po lese běhaly úplně v pohodě.
Další, co bych ráda zmínila, je splutí Malše. Tady si obrovskou pochvalu zaslouží Vyki, protože
se nezalekla špatného počasí a vyrazila s námi. A bylo to super!
Teď bych se spíš zaměřila na to špatné. To je totiž vaše účast na výpravách. Ta je přímo
žalostná. A je to veliká škoda, protože výpravy, to je na oddíle v podstatě to hlavní! A nejen, že pro nás je
poměrně náročné vše zorganizovat, připravit program, atd. a pak vše rušit, takže nás to stojí velké
množství času a zbytečně, ale vy se hlavně připravíte o spoustu zážitků a zkušeností. To, co můžete zažít
na výpravě, na schůzce nezažijete, to nám věřte. Navíc se tam můžete naučit spoustu věcí, které se jinde
nenaučíte- ať už rozdělat oheň, správně si zabalit batoh, nebo třeba připravit si jídlo. A tohle všechno
budete potřebovat umět na tábor, takže prosím, zkuste se hecnout a do konce června to dohnat. Uvidíte, že
nebudete litovat.
A poslední, co už jsme začali, ale bude pokračovat, jsou zkoušky. Všichni nováčci začali plnit
naše první zkoušky-Háčka a ti zkušenější Áčka. Věřte, že cílem zkoušek není vám oddíl znechutit, ale
trochu vás motivovat k tomu, se něco nového naučit a v případě zkoušek Háčka si i ověřit, že umíte věci,
které jsou pro účast na oddílových akcích nezbytné (např. plavání). S plněním vám budeme pomáhat, jak
jenom to půjde. Ale věříme, že i tak vám to půjde levou zadní a prstem v nose k tomu. Patrony Háčkařů
jsou Kapsy s Moty, takže ti vás povedou až ke zdárnému cíli a na ně se obracejte v případě jakýchkoli
dotazů- rádi pomůžou i poradí  No a patronem Áčkařů jsem já, Ema.

V tomhle období budeme mít spoustu oslavenců. Takže jdeme na to:
9.5. oslaví narozky Autoška. A protože je to dáma, tak neřekneme kolikátý :D
13.5.bude slavit i naše novopečená maminka Klára. A my jí přejem všechno nejlepší a spoustu radostí
s Jáchymem (a teď možná hlavně dostatek spánku )
14.5. Karmič oslaví 12. narozeniny, takže už bude moct jako velkopán jezdit na předním sedadle v autě
23.5. se k němu přidá další dvanáctiletá, naše nadějná vodačka Vyki
A krasojízda pokračuje, bude to ještě dlouhý!
27.5. slaví pan Šampus. Bude mu krásných 30 let! Ty jo Šampe, to už je věk na takový ty věci jako
vyzrávání a možná už krize středního věku, ne? 
21.6. bude 12 let i naší milé Páje. Všechno nej, Vočko!
4.7. bouchne šampáňo ve Vlásenici, protože narozky oslaví Miloň!
A náš pan ženich- Brouk oslaví/propláče 19. červenec, bude mu totiž 25 let a mě tím končí monopol
čtvrtstoletníka v oddíle a konečně nebudu jediná prastará! Jupí!
Uf, to skoro vypadá, jako by všichni Hanačáci slavili narozky v létě, co?
Každopádně všem přejeme všechno nejlepší a spoustu radostí a zážitků!

Víkend 5.-7.5.
Puťák
sraz: v sobotu 6.5. v 8:45 na vlakáči
návrat: v neděli 7.5. v 18:40 na autobusáku
vybavení: najdete na oddílových stránkách
jídlo: vlastní, po molekulách či samostatně
cena: 150 Kč

Ema

Středa 10.5.
Tour de řeka
Ema
V původním termínu jsme dali přednost koupačce a plnění podpisů do zkoušek, ale tentokrát už
se můžeme stopro těšit na pořádný cyklo závod.
kde: u plovárny v 16:00, návrat 18:00 tamtéž
vybavení: kolo v dobrém stavu! (doporučuju po zimě s rodiči zkontrolovat), helmu, sportovní
oblečení, pití+zkoušky
Víkend 13.-14.5

Volno

Středa 17.5.
Řečtí bohové
Kobra
Každý ví, že Olympijské hry pochází ze starověkého Řecka. A každý ví, že k němu patří i báje o
nadpřirozeně silných bozích a polobozích, nesmírně krásných bohyních i nebezpečných stvůrách.
Takže pokud si myslíš, že něco o těchto bájích víš, určitě doraž na schůzku.
kde: 16:00-18:00, loděnice
vybavení: obvyklé(pití, papír, tužka, zkoušky, šátek, hodinky, uzlovačka a vhodné oblečení)
!!! na schůzku si můžete přinést sportovní vybávko (třeba brusle, jednokolky,…co vás napadne),
které vám odvezeme na Lipno !!!
18.-21.5.
LDBR 2017 a Lipenský dráček
Důležitá akce tohoto měsíce, kdy porovnáme síly s ostatními dětskými posádkami a pak i těmi
dospěláckými. A hlavně si to pořádně užijeme!
Dětský závod poběží už v pátek, proto odjíždíme už ve čtvrtek večer a v pátek vynecháme školu.
Kdo by potřeboval omluvenku do školy, můžeme mu jí poskytnout.
sraz: ve čtvrtek 17:45 na vlakáči
návrat: v neděli 16:00 tamtéž
jídlo: po molekulách (nezapomeňte na pití, jako jídlo volte raději studenou kuchyni, nebo vemte
vařič- můžeme půjčit)
vybavení: oddílové triko (kdo ho nemá tak jakékoliv červené), vodácký komplet: plavky, boty
do vody, kraťasy, vodáckou bundu, pokrývku hlavy, kapesné (na hranolky, točenou kofolu i
zmrzku), spacák, karimatku, nůž, lahev s pitím, jídlo, baterku, malinký ručník, hygienu, komplet
oblečení na souš (městský typ bez maskáčů), zkoušky. Podle počasí doporučuji trojkomplet:
sluneční brýle, opalovací krém, sandálky, nebo trojkomplet: pláštěnka, gumáky, klóbrc
cena: upřesníme brzy
Pozor, ti, kdo nejsou ve školním roce 2016/2017 registrováni jako členové dětského oddílu, musí
na akci přinést vyplněnou přihlášku s podpisem rodičů. Odevzdávat můžete v loděnici během
schůzek, nejpozději však na srazu!
Středa 24.5.
Lidské tělo
Kapsy
Poznáme, jaký rozmanitý svět se ukrývá v každém z nás formou zábavy a her. Ale nebojte, žádná
krev nepoteče..
kde: 16:00-18:00, loděnice
vybavení: obvyklé (pití, papír, tužka, zkoušky, šátek, hodinky, uzlovačka a vhodné oblečení)

Víkend 27.-28.5.

Volno

Středa 31.5.
Vodo-sucho hrátky
Moty
Víte, co se stane, když spojíte všechny míčové hry, které vás napadnou s kánoí a pádlem? Ne?
Tak dorazte na schůzku a uvidíte.
kde: 15:45-18:00, loděnice
vybavení: obvyklé + vodácké (boty do vody kryjící prsty, plavky, tričko a kraťasy na vodu,
malý ručník, pokrývku hlavy, v případě nepříznivého počasí šusťákový komplet)+zkoušky
Víkend 2.-4.6.
Výprava
Tento víkend nás čeká poslední víkendová výprava v tomto školním roce. Připravte se na velké
zakončení dlouhodobé hry a ještě něco víc…
Bližší informace budou na webu.
Středa 7.6.
Středomoří
Kapsy
Dříve bylo Středozemní moře symbolem obchodu, ale i místo válečných konfliktů. Dnes je oblast
středomoří vyhledávanou turistickou destinací. Máte odvahu na záchranu Heleny z Tróji či
zdolávání rozbouřeného moře?
kde: 15:45-18:00, loděnice
vybavení: obvyklé + vodácké (boty do vody kryjící prsty, plavky, tričko a kraťasy na vodu,
malý ručník, pokrývku hlavy, v případě nepříznivého počasí šusťákový komplet) +zkoušky
Víkend 10.-11.6.

Volno

Středa 14.6.
Restaurace Hanace
Moty
Představte si krásně naservírované pokrmy, které vás nasytí pouhým pohledem. Víte ale, co
všechno musíte udělat, aby vše bylo, jak má?
kde: 15:45-18:00, loděnice
vybavení: obvyklé + vodácké (boty do vody kryjící prsty, plavky, tričko a kraťasy na vodu,
malý ručník, pokrývku hlavy, v případě nepříznivého počasí šusťákový komplet) +zkoušky
Víkend 17.-18.6.

Volno

Středa 21.6.
Olympijský běh
Klára
Tento den bude patřit T-Mobile Olympijskému běhu. Druhý ročník bronzového závodu na 5 km i
letos pořádá HANACE. Společně vyběhneme v 18 hod od loděnice. HANACE se loni hrdě
zapojila do šíření olympijské myšlenky mezi českou veřejnost a i v roce 2017 v tom chceme
pokračovat. Doufáme, že nadšených běžců se mezi Vámi najde tolik, abychom zaplnili 100
volných míst ve startovce! Budeme rádi, když to v okolí loděnice sportovně ožije!
harmonogram:
16:00 Sraz Hanačáků
17:00 Start dětského závodu
16:45 - 17:30 Prezence závodu na 5 km (vyzvednutí registračních balíčků)
17:45 Přivítání závodníků, základní informace k trase
18:00 Start závodu
19:30 Vyhlášení výsledků - kategorie muži a ženy
→Děti do 15 let mohou běžet dětskou trasu.
→Pokud by někdo nechtěl závodit, může klidně jen pomoci s přípravou.
Pozor, na závod je třeba se přihlásit (na oddílovém webu). Míst je jen 100, tak s přihlašováním
neotálejte. Hanačáci mají startovné zdarma.

Sobota 24.6.
Dobrovolná brigáda na loděnici
Protože na naší krásné loděnici je pořád spousta práce, je na tento den svolána pro celou
HANACI brigáda. Tak snad nám před vodákama neuděláte ostudu a taky přiložíte ruku k dílu.
Vždyť je to i vaše loděnice!
Přijďte kdykoli mezi 9-12 h (klidně jen na chvíli, i tak budem rádi, že pomůžete) a oblečte se do
pracovního (aby tomu nevadila nějaká ta špína).
Neděle 25.6.
Výprava do podzemí
Ema
Vyrazíme prozkoumat to, co je běžnému smrtelníkovi skryto. Čeká nás totiž výprava do podzemí
a ne ledajakého… A co my víme, třeba nejdeme i nějaký ukrytý poklad…
Poslední akce v tomto školním roce, tak doufám, že se nás sejde co nejvíce!
vybavení: klasické na schůzky, !čelovku!, náhradní baterky, !štít a mošnu s míčky!, terénní
oblečení (opravdu se zamažete), holínky na přezutí, pití, 2x svíčku (nejlépe krytou-např.
hřbitovní) +zkoušky
–kdo nebude mít čelovku, holínky a štít s míčky, má smůlu a do podzemí nemůže!
jídlo: na celý den vlastní
Bližší informace o srazu a návratu doplníme a vyvěsíme na oddílovém webu.
Středa 28.6.
Volno
Protože vedení oddílu tou dobou už bude rozlítané všude možně po světě, schůzka odpadá.

Jak už snad všichni víte, termín letošního tábora je 24.7.-6.8.2017.
Jako vždy jde o vrchol oddílového roku. Letos nás čeká kombinace pěšího puťáku, cyklo výletu a splutí
nějaké české řeky. A k tomu samozřejmě spousta her.
Do odjezdu bude třeba odevzdat nějaká lejstra, jako přihlášku, posudek od lékaře a nástupní list. Tohle
všechno a spoustu, spoustu dalšího, včetně bližších informací, budeme postupně vkládat na oddílové
stránky www.hanace.info a vytištěné rozdávat na schůzkách.
Jednoznačně preferujeme, aby děti jely na tábor celý a neodjížděly/nepřijížděly jindy, ovšem z vážných
důvodů jsme po domluvě ochotni udělat výjimku.
S dotazy, připomínkami atd. se ozvěte Emě na 728821333, nebo na její email pfefferovasarka@email.cz

Co nás čeká o/po prázdninách:
víkend 11. - 13.8.2017 raftové závody ve Vrbném
sobota 16.9. 2017 Hanman 9. ročník
sobota 14.10.2017 Krumlovský vodácký maraton (15. ročník)
pátek 24.11.2017 Noční výsadek

Obvyklé vybavení: pití, papír, tužka, zkoušky, šátek, hodinky, uzlovačka a vhodné oblečení
Vybavení na vodu: boty do vody kryjící prsty (plátěnky+ponožky nebo neoprenky), plavky,
tričko a kraťasy na vodu, malý ručník, pokrývku hlavy, v případě nepříznivého počasí šusťákový
komplet
Nemůžete-li z nějakého důvodu přijít na oddílovou akci, omluvte se EMĚ na tel.: 728 821 333.
Na toto číslo směřujte i všechny dotazy, připomínky, návrhy,… Psát můžete i na Emin email
pfefferovasarka@email.cz
Omlouvání se vám v poslední době celkem daří, obzvlášť třeba Kobra, Žuchy a Pája mají
pochvalu, že se vždycky s předstihem ozvou. Naopak Karmič má ještě co dohánět, ale třeba
půjde do sebe a v květnu a červnu nám ukáže, jak se to dělá ;)
Autorem tohoto čísla je Ema
P.S. kdo to opravdu celé přečetl, má u mě bonbón 

