Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Už máme za sebou první měsíc školy, první schůzky i
první výpravu v novém školním roce. Také jsme mezi námi
přivítali nováčky. Aničku, Jindru, Adama, Olivera, Lukáše,
Terezku i Veroniku. Přejeme našim nováčků, aby se jim v
našem oddíle líbilo a společně s námi prožili krásný čas
strávený na společných akcích. Je před námi opět spousta
zajímavých podniků i schůzek, kde se naučíme, nebo někdo
z nás připomene různé znalosti i dovednosti. Také musíme
rozdělit středeční chlapeckou družinu. Uvidíme jak se nám
to podaří. Jak vidíte před námi je toho opravdu hodně. Tak
už nebudu více zdržovat, ať si můžete sami přečíst vše, co
se uskutečnilo, i co nás čeká a dozvědět i něco z historie.
Siggi

Co se událo v září
2. Září zahajovací schůzka
Informace o zahajovací schůzce opět obdržel každý
člen oddílu tradičním šifrovaným dopisem. V něm bylo
uvedeno i místo zahájení letošní schůzky. Tu jsme oproti
minulým rokům měli zahájit ve vnitrobloku Čajkovského.
Aby nedošlo k nedorozumění, tak byly v dopise uvedeny i
souřadnice GPS, aby každý věděl, kde se sejdeme. Ve
stanovený čas se na srazu objevil pouze David, ale nikdo
jiný. Ten jediný si dopis přečetl pořádně a přišel na správné
místo. Ostatní si dopis nedočetli do konce a si mysleli, že
zahájení proběhne tradičně za klubovnou. Když se tam
přesunulo celé vedení oddílu společně s Davidem nemýlili
se. Zbytek oddílu opravdu čekal tam. Jen počasí nám
nedovolilo uspořádat program venku a museli jsme se
přesunout do klubovny. V rámci programu jsme si
připomněli několik etap z táborové hry.

9. září schůzka s nováčky
V dalším týdnu se již konaly pravidelné schůzky
mladších a straších. Na obou z těchto schůzek jsme mohli
přivítat nováčky. V úterý Aničku, Jindru, Veroniku Lukáše
a Terezku. Ve středu posílili chlapeckou družinu Adam a
Oliver. K Veverkám se po roce vrátila Vosička

20.9. Výprava do Amazonie
V sobotu jsme se vydali na naši první oddílovou
výpravu na Zvičinu. Tématem byla výprava do Amazonie.
Sraz byl tradičně na nádraží. Pak cesta vlakem s přestupem
v Jaroměři. Výstupní stanicí byl Mostek. Po vystoupení z
vlaku jsme zahájili výpravu naším oddílovým pokřikem.
Pak si vzala slovo Kaťák. Uvítala nás na naší cestě džunglí a
seznámila nás i s nástrahami, které nás na cestě čekají.
Proto při vykřiknutí slova "Povodeň" jsme si všichni museli
nalézt místo, alespoň dvacet centimetrů nad zemí. Při slovu
“Tygr” jsme se museli schovat a na slovo “Amazonky”
jsme šli do dřepu. Pak už jsme se vydali na cestu. Cestu
jsme si zpestřili několika slovy z úvodu. První velká
zastávka byla u penzionu nedaleko Mosteckých
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Lázní. Zde jsme se dozvěděli o tropickém hmyzu, který žije
pouze velice krátce. My jsme si to také vyzkoušeli. Naším
úkolem bylo oběhnout vyznačený obdélník na jedno
nadechnutí a při tom ještě bzučet. Nejlepším hmyzem byl
Lukáš a Lukáš ml., Adam a Anežka. Unaveni krátkám životem
hmyzu jsme se museli nasvačit, abychom měli sílu na další
cestu. Během svačiny proběhla i malá bitva s kaštany.
Nejmladší si pak kaštany posbírali do svých baťůžků, aby
vyplnili místo po svačině. Pak opět po červené značce směr
Horní Brusnice. Ti co šli vpředu byli zabraní tak do hovoru, že
přehlédli odbočku. My ostatní šli za nimi. Než jsme přišli na
naši chybu chvíli to trvalo. Cesta nás vedla krásným lesem a
tak jsme okolí využili k další hře. Abychom nebyli spatřeni
domorodci museli jsme se co nejrychleji schovat, abychom
nebyli odhaleni. Naším úkolem bylo nejen se schovat, ale také
se postupně přibližovat k domorodci. Byla to dobrá zkouška
jak si připomenout jména všech účastníků. Hru jsme pro velký
úspěch několikrát zopakovali. A nyní ještě k našemu
zabloudění. Protože cesta byla pěkná, ani nás zprvu
nenapadlo, že jdeme špatně. Až po příchodu na asfaltku nám
přišlo divné, že jdeme zpět na Mostek. Naštěstí jsme měli s
sebou chytrý telefon s mapami. Ten nám opravdu ukázal, že
jdeme špatně. Takže zpátky hledat odbočku. Pak už po správné
značce jsme pokračovali do Brusnice a dále směr Zvičina. Od
Brusnice se cesta začala zvedat. Asi v polovině cesty jsme si
dali malou přestávku se svačinou. Při ní jsme si tipovali počet
zastávek z Jaroměře na Mostka. Na Zvičinu jsme dorazili
skoro v poledne. Museli jsme vydýchat ten velký kopec, který
jsme právě vystoupali. Každý vytáhl krabičku s jídlem a
tentokrát poobědval. Posilněni a odpočati nás čekal další úkol.
Tentokrát nás čekal běh džunglí. Na Zvičině sice žádná
džungle není, nám ji představovala překážková dráha, kterou
jsme poskládali z místních prolézaček, držáků informačních
cedulí a podobných věcí. Pak jsme nastupovali
jeden po druhém n
1. oddíl Hradec Králové tuto dráhu a každý
se snažil získat co
nejlepší čas.
Vítězem se nakonec
stal v mladších
Lukáš následovaný
Terezkou a Kroksi.
Ve straších bylo
pořadí následující.
První byl Adam,
druhý Stopař a na
třetím místě se
umístil Čertík. Ještě
jsme museli udělat
vrcholovou fotku.
Mlha a chladno nás
však vyhnalo z
vrcholu Zvičiny. A
t
tak místo krásných

výhledů jsme viděli jen mlhu v údolí. Po sestoupení o
několik výškových metrů níže se obloha začala vybírat.
Kousek nad Lázněmi jsme objevili louku, kde rostou
vzácné orchideje. Protože ještě nebyly pečlivě
prozkoumány chtěli jsme je sebrat a předat k prozkoumání.
Bohužel v jejich sběru nám bránil nebezpečný hmyz. Kdo
byl jím infikován musel rychle vyhledat pomoc. Naštěstí to
byl jen úvod k naší další hře. Místo orchidejí jsme sbírali
šátky a hmyz představovala vždy jedna z družin. Postupně
se v roli hmyzu i sběračů vystřídaly všechny družiny.
Kromě sběru orchidejí jsme také celou cestu sbírali houby,
které byly snad na každém kroku. Další cesta nás provedla
okolo Lázní a místní malé zoo, kde jsme krmili kozy i ovce.
Pak už jen úvozem na nádraží v Bílé Třemešné, kde jsme
výpravu ukončili vyhlášením výsledků a pokřikem oddílu.
Počasí se nakonec také umoudřilo a tak jsme z Třemešné
odjížděli již za sluníčka.
Výpravy se zúčastnili: Berča, Johanka, Amazonka, Tobiáš,
Lukáš malý, Anežka, Čertík, Dan, Lukáš, Adam, Terezka,
Agent, Polárník, Stopař, Sqoterka, Klíště, Kroksi, Kaťák a
Siggi.
Výprava byla hodnocena známkou 1,7.

Co se chystá
Říjen
7. 10. Schůzka s rodiči
Po schůzce mladších se uskuteční krátká schůzka s
rodiči. Proběhnou informace o činnosti našeho oddílu v
nadcházejícím školním roce.

17. - 19. 10. Podzimní robinsonáda v Teplicích
Během letošní podzimní robinsonády se podíváme do
okolí Teplic nad Metují a nedalekých skal.
Sraz všech účastníků robinsonády je v pátek 17. 10. v
15.45hodin u pošty na hlavním nádraží. Návrat je v neděli
19.10. okolo 16 hodiny opět na hlavní nádraží. S sebou si
každý zabalí věci na vícedenní výpravu (Spacák, karimatku,
oblečení na ven a na chalupu, přezůvky, hygienické potřeby,
zápisník, psací potřeby, stezku, skautskou průkazku) a také
páteční večeři. Jídlo bude zajištěno od sobotní snídaně. Na
tuto akci vybíráme částku 250,-Kč (Jízdné, strava,
ubytování). Přihlášky na tuto akci zasílejte nejpozději do
středy 15.10. Podrobnější informace na schůzce s rodiči a u
vedení oddílu.

28. a 29. 10. Podzimní prázdniny

Sloupek z historie
2 díl - Vznik skautingu v Hradci Králové
V rámci propagace skautingu A. B. Svojsík objížděl
česká a moravská města a zavítal i do Hradce Králové. Po
jeho přednášce v roce 1913 začalo několik studentů podle
jeho knihy Základy junáctví zkoušet skautský program.
Někteří z nich se zúčastnilo jako hosté táborů pražských
oddílů – např. Saša Keller v Potštejne, bratři Tvrzští, Karel
Podhora na táboře pod Lipnicí.
V roce 1915 shromáždil kolem sebe chlapce profesor
Obchodní akademie Otakar Tomášek. Profesor Tomášek
podnikal výlety do okolí a organizoval přespání v
„divočině“ u slepého ramene Labe poblíž Třebše.
V roce 1916 oficiálně založil Tomášek skautský oddíll v
organizaci Junák – český skaut. Oddíl se věnoval pod
vedením Tomáška schůzkám, výpravám, cvičili na hřišti v
tělocvičně, jezdili na lodích vlastní výroby či konali kurzy
nejrůznějších rukodělných prací.
V roce 1916 a 1917 tábořil oddíl v lesích mezi Hořicemi a
Velkým Vřeštovem. Chlapci žili primitivním životem spaly na chvojí, sami si vařili. Na táboře byl dodržován
přísný režim, ranní cvičení apod. v době války skauti
pracovali jako výpomoc na polích za mléko, chleba máslo.
V roce 1917 měl oddíl 26 skautů a jedna z družin (chlapci ve
věku 7 až 9 let) se jmenovala Káňata.
Brzy po založení prvního oddílu založila profesorka
dívčího lycia Anna Pohorská první dívčí oddíl, který se
jmenoval Sojky.
V roce 1918 podlehl Otakar Tomášek epidemii španělské
chřipky. Po jeho smrti převzal oddíl Adolf Haller – učitel
školy pro umělecké zpracování kovů. V posledním roce
války tábořil chlapecký oddíl na Sutých březích.

Schůzky odpadají

Listopad
5. 11. Daruj krev se skauty
8.11. Odpoledne v tělocvičně
22.11. O poklad Hradeckých měšťanů
Opět na nás čeká již 13. ročník oblíbené hry na starém
městě.

Prosinec
19. - 20. 12. Vánoční besídka s přespáním
Už nyní můžete přemýšlet o divadelních kouscích a dárcích
pro kamarády

Leden
29.1. - 1.2. Zimní úlet o pololetkách
Letos se místo jarního úletu a zimního tábora uskuteční úlet
o pololetkách

Svátky a narozeniny
Narozeniny
5.10. Čertík
8.10. Radek
10.10. Honza M.
11.10. Matyáš - Řezbář
13.10. Evžen - Básník
14.10. Kvapník
Svátky
2.10. Oliver
15.10. Terezka, Sqotreka
18. 10. Lukáš, Lukáš m.

Úklid Klubovny
Úklid klubovny zajišťuje v úterý družina Jetřábů a ve středu
družina Veverek

... a na závěr?
Asi nezbývá než popřát pohodový podzimní čas plný sluníčka
a krásných dnů při společných oddílových akcích.
Siggi, Sváča, Sova, Kaťák, Světluška, Pepek a Lékárník
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