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

„Jednička“
Středisko „Želivák“
Hradec Králové
Zpráva o činnosti oddílu v roce 2013

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 zapojovat i 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 oddíl uspořádal až
v roce 2009 a to v Tatenicích. Tábora se zúčastnilo 20 táborníků a 4 členové vedení.
Tématem celotáborové hry byla zlatá horečka na Aljašce. V roce 2010 se přidala do
vedení oddílu Petra Svačinová - Sváča: Poslední oddílový tábor se konal v roce 2013v
malebné krajině Podkrkonoší. Tohoto tábora se zúčastnilo více jak 30 dětí a šest členů
vedení. Tématem tábora bylo putování za pokladem na Stříbrném jezeře.

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. Do pomoci s vedením jednotlivých
družin se zapojili i naši roveři - Lékárník, Anežka, Světluška a Kaťák.

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
Honza
Ondra
Čertík

Aneta
Anežka

Stopař
Viktor
Dominik
Radim
Turbánek
Skála
Jáša

Roverský kmen

Prófa, Špalek, Kvapník, Lékárník, Vítek, Kaťák,
Světluška, Melmen

Činnost oddílu v roce 2013
Leden
Oddílový indiánský karneval
Po dlouhé době jsme se opět rozhodli, že uspořádáme oddílový karneval. A protože se pohybujeme po území
indiánů tak téma bylo jasné. - Indiáni. Sešli jsme se okolo druhé v poměrně skrovném počtu, všichni již
připravení na indiánský kmenový sraz. Zprvu rodičové pomáhali s posledními úpravami kostýmů. Pepek si krátil
chvíli výrobou válečného malování na tvářích nepřipravených. Po přivítání se ujal slova Lékárník okostýmovaný
jako Old Shatterhand, načež byly odstartovány souboje naslepo, ve kterých dominoval Stopař, a pak začaly
zkoušky míření, šikovnosti, lstivosti a sehranosti jednotlivých týmů – za děvčata Simča, Anička, Eliška, Natálka
a Terezka a za kluky Stopař, Krtek, David a Miska. Poté přišly zkoušky obratnosti, které řídila indiánská babička
Světluška, v podobě procházení opičí dráhy s pingpongovým míčkem na lžíci. O vteřinku lépe si vedla štafeta
klučičí. Dalším bodem v programu bylo domlouvání obchodních kontaktů s cizími kmeny – Šošony, Apači,
Siouxy a Irokézy. Bylo třeba správně uhodnout jméno kmene, ze kterého pocházeli squaw či bojovník. Jako
zkušené diplomatky se prokázaly dívky, zejména Anička, která dnes získala novou přezdívku – Kotě.
Následovala tajná zpráva v obrázkovém písmu indiánů, která dala zabrat oběma týmům, načež přišel zlatý hřeb
programu - módní přehlídka a vhlášení nejkrásnějšího indiána, či indiánky. Hlasováním zvítězili se stejným
počtem bodů Simča, Miska a Stopař. Cenu poroty, kterou tvořili Old Lékárník, šaman Pepek Padající list, Světlo
na západě po západu slunce (zkráceně Blik-blik) a Sova (také Hú-hú), obdrželi David a Natálka, které se pro její
černé dlouhé copy začalo říkat Rybana. Potom jsme si zazpívali, zakousli buchtu od některé z maminek a čekal na
nás odchod domů.

Únor
Prázdninový úlet do Brna
Na letošní jarní prázdniny jsme si naplánovali návštěvu moravské metropole Brna. Během čtyř
dnů jsme měli možnost se seznámit s tímto pěkným městem. Navštívili jsme Špilberk, podívali se
technického muzea, vykoupali se v bazénu na Kraví hoře. Jeden den jsme také absolvovali vycházku
podél Brněnské přehrady. Během krásných čtyř dnů jsme se seznámili alespoň krátce s krásnou
moravskou metropolí.

Březen
400. schůzka v Muzeu Východních čech
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 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.

Duben
Rytířská robinsonáda v Hostinném
Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme
navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě si užili víkend plný soutěží, úkolů
,zábavy a poučení

Svojsíkovy závody 2013
V pravidelném čase jednou za dva roky se konají závody pro starší skautky a
skauty. Při závodech se mohou porovnat jednotlivé hlídky své znalosti a dovednosti s
ostatními skauty z celého Hradce a okolí. Letošní závody se konali na Novém Hradci a
jejich tématem byly světové katastrofy. Soutěžící družiny se museli vypořádat s různými
úkoly, které si pro ně připravili organizátoři. Stali se tak pozorovateli OSN, kteří
monitorují rozsah škod a pomáhají s odstraňováním jejich následků. Na závěr
zpracovávali zprávu pro Valné shromáždění. Za náš oddíl se tohoto závodu zúčastnili
Sqoterka, Večerníček, Klíště a Miska. S organizací závodů se za náš oddíl pomáhala
Kaťák.

Květen
Schůzka s vařením
Letošní květen nám moc nepřál na pořádání větších oddílových akcí. A tak během května probíhaly
pouze pravidelné schůzky oddílu. A aby nebyly tak jednotvárné jednu z nich jsme zaměřili na vaření.
Byla to taková malá příprava na náš další tábor.

Červen
Návštěva Osvětimi
Několik starších z našeho oddílu se vydalo na návštěvu známého koncentračního tábora
Osvětim v Polsku.

Dětský den v Malšovicích
I letos jsme pomáhali s organizací dětského dne KMS v Malšovicích.Protože se lots dětský den
konal již dopoledne rozhodli jsme se, že nebudeme stavět indiánské tee-pee, ale uspořádáme zase
trochu jiné disciplíny.

Červenec
Letní tábor v Podkrkonoší
Čas plyne jako voda a z letošního tábor nám zůstanou jen vzpomínky, několik obrázků, zašlá
čísla táborového časopisu a hodně fotek na Rajčeti.
Letošní tábor se nesl ve znamení hledání pokladu na Stříbrném jezeře. K hledání se sjelo
několik indiánských kmenů, kteří mezi s sebou po celý tábor bojovali a získávaly body do táborového
Vše začalo setkáním s
bodování.
místními domorodci v
sallonu, kde jsme se
dozvěděli, že se po dlouhé
době objevila mapa, která
zobrazovala cestu k
bájnému pokladu na
Stříbrném jezeře.

Pak nás čekala spousta úkolů, které jsme museli splnit, abychom se dozvěděli více o cestě i o uložení
pokladu.
Ale nejen táborovou hrou žil náš tábor. Hned v prvních dnech jsme přivítali naší první návštěvu.
Tou byla Krystýna, které s námi prošla okolí tábora a seznámila nás se s rostlinami, které se dají využít
nejen v indiánské kuchyni. A tak hned druhý den družiny vařily čaj z boruvčí, ostružiní a dalších listů.
Další vařili špenát z mladých kopřiv, nebo obalovali květy černého bezu v palačinkovém těstě. Pak
všichni pobíhali po tábořišti a nabízeli k ochutnání své produkty ostatním. Další zajímavou návštěvou

nás poctil Šaman. Ten jako správný český indián nám vyprávěl o životě indiánů, předvedl nám různé
indiánské výrobky a také nám ukázalělávání ohně třením dřev a křesáním. Na závěr jsme si společně
zahráli oblíbenou indiánskou hru lakros. Také jsme se vydali na několik výletů. Jak do blízkého tak
vzdálenějšího okolí. Podívali jsme se na Slučí a Budhovy kameny. Mladší v rámci jednodenního
putování navštívili přehradu Les království, starší se vydali na tradiční dvoudenní putování. Jejich
letošním cílem byly Krkonoše. Během svého putování prošli Krkonoše od Pomezních bud, přes
Sněžku, Špindlerovku až k prameni Labe a přechod zakončili vs Špindlerově Mlýně. Roveři si zase

vychutnali svítání na Sněžce. A jako bombonek byl výlet do dvorské Zoo. To nám zajistil Slimák a mohli
jsme se podívat do zákulisí, vzít si do ruky agamu, korálovku a také jsme měli možnost krmit lemury. A k
našim táborům patří neodmyslitelně i táborové ohně, plnění různých zkoušek i sklaádání slibů. Tak
třeba letošní roverský slib se konal přímo na Slučích kamenech. Byl to krásný pohled na naše rovery
osvícené světlem ohně, kdy svůj slib skládali naše dvě nové rangers. Ale čtrnáct dnů tábora uběhlo
jako voda a tábor se stal již minulostí. Tábor, kdy jsme nepoznali, co je to déšť a zima. Protože letos
nám opravdu přálo počasí a my jsme si po celý tábor užívali jenom sluníčko. A tak nazdar letošní
tábore, už začínáme vyhlížet tábor další.

Září
Zahájení školního roku
Hned první úterý v záři se konala první schůzka. Jako každoročně, tak i letos ji předcházel dopis
s instrukcemi o zahájení. Při naší první schůzce jsme si zavzpomínali na uplynulý tábor a přenesli jsme
se opět na tábor při několika soutěžích, které jsme hráli právě na táboře.

Návštěva malšovických hasičů
Využili jsme nabídky Kvapníka, člena našeho oddílu k návštěvě malšovické “hasičárny”.

Výstup na Ivančenu
Ivančena je sedlo pod Lysou horou v Beskydech. Pro skauty je toto místo zvlášť významné. Na
tomto místě se nachází veliká mohyla, která připomíná statečnost skautů za druhé světové války. Za
svoji statečnost doplatili svými životy. A jako připomínka statečných činů těchto skautů roste na
Ivančeně veliká mohyla. Každý, kdo sem přichází přináší kámen, jako připomínku jejich odvahy. I my
jsme se vydali pokořit tuto horu. S kamenem jsme vystoupali na Ivančenu a přiložili kámen k mohyle.
Tato akce byla podpořena grantem města Hradec Králové.

Říjen
S Mauglím do džungle
V září přišlo do našeho oddílu hodně nováčků a pro ně jsme připravili malou procházku z
Nového Hradce k naší klubovně. Program této vycházky připravila Světluška (Líba Kotková), která v
létě absolvovala vzdělávací kurs pro mladší vedoucí. V rámci této vycházky si vyzkoušela v praxi to, co
se naučila během jednoho prázdninového týdne na Šumavě.

Podzimní robinsonáda v České Skalici
Tradiční víkendová podzimní akce našeho oddílu. Pro letošní podzimní akci jsme si vybrali
klubovnu v České Skalici. Jejím tématem bylo putování za babičkou Boženy Němcové. Tuto akci
připravila naše druhá mladší vedoucí Katka Faltejsková, která také o prázdninách absolvovala
vzdělávací kurs. V pátek po příjezdu se konaly nějaké soutěže a hry a v sobotu jsme se vydali vlakem
do Studnice a odtud podél Úpy do Babiččina údolí a České Skalice. Cesta byla vyplněna hrami a
soutěžemi, opékáním buřtů a nácvikem první pomoci.

Postavme školu v Africe
Společně se ZŠ Úprkova jsme spolupořádali akci Postavme školu v Africe. A jak celou akci
zhodnotil pan ředitel ZŠ Petr Lehký?
V úterý 15.10. 2013 uspořádala Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 na
školním pozemku Běh pro Afriku. Cílem akce bylo přispět jakoukoliv finanční částkou na dostavbu
školy ve vesničce Woininata v Etiopii. Každý účastník měl za úkol najít si svého sponzora a dohodnout
s ním částku, kterou od něj dostane za jedno uběhnuté kolečko. Běhala téměř celá škola - učitelé,
vychovatelé, asistenti, rodiče, žáci malí i velcí. Celé dopoledne byla škola v pohybu. Běhu pro Afriku se
zúčastnilo celkem 237 běžců. Dohromady uběhli 552,5 km a svým sportovním výkonem vydělali pro
africkou školu krásných 81 430 Kč.
Po výkonu si každý běžec zasloužil zdravou svačinku, kterou připravili pracovníci Bistra u dvou přátel.
Dík patří i žákům 9.B, kteří společně se skautským 1. oddílem Junáka z Malšovic pomáhali s
organizačním zabezpečením akce. Všichni běhali s velkým nadšením. Díky jejich výkonům a
sponzorům můžeme přispět k tomu, že i africké děti z Etiopie se mohou vyučovat v důstojné škole.
Všem zúčastněným patří poděkování a obdiv. Těšíme se na další ročník!

Listopad
Sportovní víkend - návštěva tělocvičny a lezecké stěny
Tématem letošního setkání v tělocvičně byl výcvik kosmonautů. Během odpoledne jsme
vyzkoušeli různé nářadí, vyzkoušeli jsme si naši sílu na žebřinách, odvahu na překážkové dráze,
hledali jsme souhvězdí a spoustu dalších aktivit.

O poklad Hradeckých měšťanů
Na největší akci, kterou pořádá náš oddíl již dvanáct let, se opět sešli skauti a skautky z celého
Hradce Králové, ale i z Mladé Boleslavi. Letošní ročník jsme zahájili díky podpoře Muzea východních
Čech přímo uvnitř této instituce. Úvodní scénku letošního ročníku mohli všichni účastníci vidět přímo
na jevišti přednáškového sálu. Po úvodní scénce pokračovala hra v prostorách muzea a také před
budovou. Po této první části jsme se společně přemístili na staré město, kde hra pokračovala další
částí. Při ní jednotlivé družiny hledali různé indície po starém městě. Na úplný závěr družiny hledaly
ukrytý poklad. Vyhlášení vítězů a předání cen proběhlo tradičně u kašny na Malém náměstí.

Prosinec
Vánoční vycházka
Poslední víkend před vánoci pořádáme pravidelné vánoční vycházky s oddílovou besídkou v
klubovně. Na besídku jsme se sešli již v pátek odpoledne. Večer jsme pod vedením zkušené Sváči
pekli nepečené cukroví a nacvičovali divadelní scénky. Pak jsme klubovnu proměnily ve velkou
noclehárnu. Každý se uložil, kde mu to vyhovovalo nejlépe. Někdo na zemi, někdo na židlích, jiný zase
na bočních policích. Vyspali jsme se všichni báječně. Druhý den jsme se vydali na malou procházku na
Chlum. Po návratu do klubovny jsme uspořádali divadelní představení pro rodiče a samozřejmě si
rozdali dárky, které jsme přinesli pro naše kamarády.

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.
Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
máme za sebou prvního půl roku plného schůzek
a víkendových akcí. A stejně jako ve škole, i my jsme
naše první pololetí vyhodnotili. Ještě jednou proto
gratuluji světluškám, které kluky porazily na plné
čáře. Ale doufám, že vlčata si to nenechají líbit a v
dalším pololetí se světluškám přinejmenším
vyrovnají. Budou k tomu mít spoustu příležitostí,
protože i v dalších měsících nás čekají schůzky a jiné
akce, na kterých budou moci ukázat, co všechno
zvládnou. O tom, jaké akce se budou konat, se
pravidelně budete dovídat z našeho časopisu. Proto
doufám, že jste si všichni přes pololetní prázdniny
aspoň trošku odpočali a nabrali nové síly, abychom si i
druhou půlku roku společně užili.
Sváča

Co se událo v lednu
25. 1. Vycházka za spícími obry
V lednu jsme si naplánovali malou procházku ze
Svinar do Malšovic. Ješte v polovině týdne to vypadalo, že
se budeme v lese brodit jenom bahnem, ale jako mávnutím
kouzelného proutku se počasí otočilo a začala pravá zima.
Sice bez sněhu, ale s velkými mrazy. Sraz jsme si dali ve
dvě hodiny odpolednu na zastávce U Čechů. Využili jsme
slunečních paprsků a čekali jsme na příjezd autobusu, který
nás odvezl do Svinar. Zde na nás měli čekat další účastníci.
Ale na zastávce nikde nikdo. Chvíli jsme počkali, jestli se
přece jenom někdo neobjeví, ale nikdo nikde. Jen co jsme
se rozešli k lesu, už jsme viděli Stopaře a Krtka, jak nám
běží naproti a zezadu nás stíhal Dan. Tak nakonec jsme se
přece jenom sešli. Zahájení výpravy proběhlo na
kraji lesa ve
1. oddíl Hradec Králové Svinarech. Zde
jsme se také
dozvěděli téma
dnešní výpravy.
Její název byl Za
spícími obry. A
abychom
se
t r o c h u
zahřáli, čekala
nás malá hra.
Dopředu jsme
vyslali Krtka,
k t e r ý
představoval
kohouta.
My
ostatní jsme šli
z a n í m a
poslouchali, kdy
zakokrhá. Pak
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jsme měli kouhota předběhnout, ale zároveň jsme si museli dát
pozor, aby on nechytil nás . Většina však úkol nepochopila a
utíkala sále vpřed. Zatavili
se až na jedné z lesních křižovatek.
s
Tam jsme museli vytáhnout mapu, abychom se zorientovali.
Po vybrání správné cesty jsme pokračovali dále. Při další ze
zastávek jsme se rozdělili do tří družin. Káňata by
la v
zastoupení Stopař, Dan a Lukáš, Lišky zastupovali Krtek,
Honza, Dominik a Mates a Delfínech byly Johanka, Berenika a
Terezka. Každá družina dostala papír s úkoly na dnešní
výpravě. Měli jsme si všímat borovic, porovnávat jejich
jehlice, kůru a další úkoly. Ale jak už bylo napsáno výše, byla
opravdu velká zima. A tak místo pozorování s tromů většina
vyhledávala kdejakou kaluž a snažila se na ni rozbít led. Na
mostku přes Stříbrný potok Sváča vyhlásila soutěž v trefování
terče. Ten představovaly klacky hozené na led. Každý se
postupně pokoušel trefitklacek. Někdo byl úspěšnější, někdo
méně. Nejvetší a trakcí však byl pokus o rozbití ledu. Ten se
nakonec klukům podařilo rozbít a mohli jsme pokračovat dále.
Na další ze zastávek jsme zkoušeli šamanské cviky. Nejprve
jsme zkoušeli kroužit rukama a kreslit osmičku. Pak jsme
zvedli pravou nohu a s ní jsme kreslili kruh. V t om většina
obstála bez problémů. Pak jsme spojili oba cviky dohromady a
to už byl problém. Myslím si, že nikomu se nepodařilo
zvládnout oba cviky najednou. Musíme ještě trénovat. Protože
v lese byla opravdu zima rázně
jsme vykročili dále. Každá
,
kaluž, která byla na cestě ,byla prozkoumána, jak pevný má
led. Jedn a z předposledních zastávek, kterou jsme učinili,byla
zastávka na pěkném slunném místě. Každý si našel větev,
kterou položit tak, aby její konec ukazoval na sever. Abychom
si ověřili, jestli jsme směr určili správně ,zkoušeli jsme určit
sever neprve pomocí hodinek a pak i busoly. Většina z nás
směr docela trefila. To už ale vpředu pospíchala Berenika,
Johanka a Sváča. Johance byla tak velká zima, že musela stále
jít. Sluníčko pomalu zapadalo a začínala být větší a větší zima.
Tak jsme při poslední zastávce vyzkoušeli naši přesnou mušku
při házení oštěpů na cíl. A to byla poslední zastávka. Pak jsme
už pokračovali přímo ke klubovně. No ono t
o tak přímo
nebylo, protože jsme cestou potkávali jednu kaluž za druhou.
A když už tam nebyla kaluž, tak přítok potoka. A všude byl led.
Ten byl jak magnet. Jakmile někdo spatřil led všichni
,
pospíchali za ním a klacky tloukli tak dlouho dokud se jim ho
nepodařilo rozbít. U Zd ěné boudy nás opustili Johanka s
Berenikou, které posíchal y do tepla. My jsme se vydali přes
okraj Plachty ke klubovně, kd e na nás již čekali promrzlí
rodiče. Ani jsem nestačili ukončit výpravu jak všichni
,
spěchali domů na teplý čaj.

Klubovna
Po dlouhém čase, kdy jsme naší klubovnu využívali ke
schůzkám a dalším aktivitám našeho oddílu se situace v novém
roce dramaticky změnila. Důvod této změny je nový vlastník
objektu. Město totiž převedlo na konci minulého roku objekt
Dřevěnky včetně pozemku na sdružení ProstorPro. Toto
sdružení s námi začíná vyjednávat nové podmínky nájemní
smlouvy. A jako každý správný nový vlastník musí

samozřejmě zvýšit nájemné. Zvýšení je odůvodňováno
vytvářením fondu oprav, úklidem společných prostor,
odvozem odpadu apod. V letošním roce nám navrhují
zvýšení nájmu o trojnásobek původního, a na příští rok
zvýšení na pětinásobek. To pro vaši představu znamená
letos zvýšení z tří tisíc na devět tisíc korun a příští rok na
patnáct tisíc korun za rok. K tomu je třeba ještě připočíst
energie, které se pohybují okolo dvaceti tisíc korun. V
současné době probíhá jednání o nájemní smlouvě a
hledání prostředků, které by nám pomohly zvýšené
nájemné pokrýt (dotace od města, kraje apod.). Při této
příležitost se obracíme i na vás rodiče, zda byste nevěděli o
nějakých vhodných prostorách pro naši činnost, popřípadě
možnosti k získání finančních prostředků na úhradu
nájemného. Pokud se nám tato situace nepodaří nějakým
způsobem vyřešit, budeme nuceni hledat prostory v
klubovnách našeho střediska v Labské kotlině. Stěhování
bude mít za následek úbytek členů a ukončení činnosti v
Malšovicích. To by byla asi největší škoda. Proto bych vás
chtěl ještě jednou poprosit o pomoc s řešením tohoto
problému.
Na konci ledna se Sqoterka a Amazonka zúčastnila setkání
rádců Žirafa v Hostinném. Více o této akci bude zveřejněno
v dalším čísle.

Svátky a narozeniny v únoru

Duben
25. - 27. 4. Jarní víkendová akce na tuto akci máme zamluvený
srub pardubických skautů v Žumberku
30. 4. Střediskové čarodějnice

Květen
17. 5. Předběžný termín závodu světlušek a vlčat
27. 5. Schůzka s rodiči

Červen
6. - 8. 6. Vylodění na Seči. Zde budeme potřebovat pomoc vás
rodičů při dopravě na základnu.
13. - 15. 6. Středisková výprava
Termíny si prosím zaznamenejte do vašich diářů a informace o dalších
akcích oddílu přineseme v dalším čísle časopisu

Červenec
Letní tábor
Zde uvádíme první informaci o letním táboře. Tábor se
bude konat v termínu 12. - 26. července 2014. A podmínkou
účasti na táboře je tradičně účast na schůzkách a účast na
dalších oddílových akcích. Přihlášky začneme rozdávat v
polovině března

Narozeniny:
11. 2.
12. 1.

Johanka
Kaťák

Svátky:
7. 2.
Berenika
24. 2. Stopař, Miska, Matyáš
27. 2. Saša
Přejeme všechno nejlepší.

Významné dny v únoru
21. 2.
22. 2.

Mezinárodní den mateřského jazyka
Thinking day - narozeniny sira B. Powella

Co nás čeká
Únor
15. 3. Setkání historických osobností
V sobotu 15. 2. se v naší klubovně uskuteční oddílový
karneval s podtitulem “Setkání historických osobností “.
Před pár lety se slavilo docela kulaté výročí skautingu, tak
co si to nepřipomenout. Proto si začněte shánět dobové
oblečení ze začátku 20. století. Začátek akce je ve 14.30
hodin a předpokládaný je v 16.30 hodin. S sebou si každý
vezme běžné věci na schůzku.

Březen
1. -4. 3. Prázdninový úlet
Jak již víte na část jarních prázdnin se vydáme do
Liberce. Cena této výpravy je stanovena na 900,-Kč ( v
ceně je zahrnutu ubytování, strava, doprava do Liberce a
zpět, vstup do IQ a aquaparku). Ti, kteří nahlásili svoji účast
a i ti, kteří se chtějí ještě zúčastnit předávejte prosím peníze
na schůzkách. Sraz je v sobotu 1. 3. v 9 hodin u prodejny
knih na hlavním nádraží. Návrat bude v úterý 4. 3. okolo 16.
30 opět na hlavní nádraží. Podrobnější informace na
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Úklid klubovny
V únoru uklízí klubovnu družiny:
11. 2. Družina Jestřábů
26. 2. družina Veverek80

Registrace 2014
Zde bych chtěl vám všem poděkovat za včasné zaplacení
registračního poplatku. V letošním roce se zaregistrovalo v
našem oddíle 47 členů. Z toho je 34 dětí do 15 let, 8 roverů a
rangers a 5 dospělých. Oproti loňskému roku je nás o čtyři
více.

Bodování mladší
Během prvního půl roku jsme rozdali spoustu bodů. Za
soutěže a aktivity na schůzkách, za účast na výpravách a jiných
akcích, ale také třeba za dobrovolnou pomoc s úklidem. A teď
pro vás máme vyhodnocení. Letos trošku jinak. Vyhodnotili
jsme jak družiny (průměrný počet bodů), tak jednotlivce, ale
protože bodové rozdíly byly těsné, tak si letos sladkou odměnu
odneslo hned šest prvních světlušek a vlčat. A tady jsou
výsledky:

Družiny:
1.
2.
3.

Delfíni
Lišky
Jestřábi

91bodů
80 dodů
67 bodů

Jednotlivci:
1.
Terka 100bodů,
Johanka 99 bodů
2.
Berenika 98 bodů,
Krtek 96 bodů
3.
Pavel 92 bodů
Kroksi 89 bodů
Bodování starších bude uvedeno v dalším čísle.

... a na závěr
Přejeme vám úspěšné druhé polotetí ve škole a věříme, že se nám
v krátké době společně podaří vyřešit pronájem prostor naší
klubovny a těšíme se na společně s vámi na další oddílové podniky

Siggi, Sváča, Sova, Kaťák, Světluška, Pepek a Lékárník
číslo: 5 leden 2014
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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:
Městu Hradec Králové
Městu Hradec Králové, které nám poskytlo finanční příspěvek na pronájem klubovny, letní tábor a
výstup na Ivančenu

Muzeu východních Čech v Hradci Králové
Muzeu za umožnění uspořádat jubilejní 400. schůzku v prostorách muzea a také za možnost
zahájit velkou městskou hru právě v prostorách muzea

Krajské radě Junáka

středisku Želivák

Královéhradeckého kraje

Materiál na skautský tábor
a na police do klubovny

Zprávu zpracoval:
Vladimír Plášil - Siggi
vůdce 1. skautského oddílu

