Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
není to tak dávno, co jsem vám v posledním čísle
minulého ročníku přál krásné a pohodové letní prázdniny.A
nyní je již před námi další školní rok. Prázdniny jsou již
minulostí a zůstanou nám na ně jenom vzpomínky. Stejně
jako na náš letní tábor, který se konal na Sázavě.
Vzpomínky na tento tábor jsou uloženy v táborové knize
plné fotografií, s kterou si můžete společně se svými rodiči
zavzpomínat na letošní tábor. Ale my se nebudeme jenom
ohlížet a vzpomínat. Je tu nový školní rok, který bude pro
řadu z vás náročným. Někteří z vás budou dělat přijímací
zkoušky, někteří maturovat atd. Ostatní si určite budete
svědomitě plnit své školní povinnosti. Ale nejen školními
povinnostmi bude naplněn nadcházející čas. Společně s
celým vedením oddílu jsme opět připravili zajímavý
program pro náš oddíl. Program, kde naleznete známé akce
i některá překvapení. Doufám, že si všichni najdeme čas a
společně se budeme potkávat na družinových schůzkách, i
na dalších akcích oddílu. Na závěr dnešního úvodníku vám
všem přeji úspěšný školní rok, dobré učitele a dobré
známky a nám rodičům pevné nervy.
Siggi

Co se událo o prázdninách
12.7. - 26.7. Letní tábor Asterixe a Obelixe
Dobrá Voda u Jedlé
Krásných čtrnáct dnů našeho tábora uteklo jako voda
v nedaleké Sázavě. Tábořili jsme pro nás na známem
tábořišti nedaleko Ledče nad Sázavou.Letošní tábor jsme
prožili společně s Asterixem a Obelixem v galské vesnici
uprostřed krásným lesů. Společně s našimi průvodci jsme
čelili nástrahám, které nás čekaly při cestě za Kleopatrou.
Ta si vybrala naši vesnici pro stavbu svého nového chrámu.
Než jsme se však dostali k této stavbě, čekala nás spousta
úkolů, které prověřily naše znalosti a dovednosti. Jedním z
prvních úkolů na naší cestě bylo třeba pomoci
Panoramixovi s uvařením silného lektvaru, který nám
pomůže při bojích s Římany. Dále jsme museli dopravovat
materiál na stavbu pyramidy, utéci z vězení, lovit divočáky,
luštit egyptské hyeroglyfy, atd. Na táboře jsme letos
přivítali velice váženou návštěvu. Náš tábor navštívil Jiří
Navrátil - místonáčelník Junáka. Jiří Navrátil je skautský
pamětník, a tak s sebou přivezl zajímavé předměty z dob
jeho táboření s Jaroslavem Foglarem v nedaleké Sluneční
zátoce. S mladšími vlčaty a světluškami si povídal o svém
táboření na Sluneční zátoce a starším vyprávěl o svém
zatčení za protistátní činnost po únoru čtyřicetosm a životě
v žalářích po celé republice. Vydali jsme se poznávat i okolí
tábora. Mladší návštívili záchrannou stanici v Pavlově. Je
to taková malá zoologická zahrada pro zraněná zvířata. K
vidění jsou zde zvířata, která je možné vidět v naší přírodě.
A tak bylo možné pozorovat veverky, lišky a další zvířata.
Starší se i letos vydali na dvoudenní putování. Jejich
letošním cílem byla Lipnice a okolní lomy. Také se zastavili
u památné Orlovské myslivny. Na místě, kde byly položeny

základy českého skautingu. Na přespání si vybrali další
památné místo českého skautingu. Nedaleký Wolkerův
památník v jehož blízkém okolí se konaly první skautské
tábory pod vedením A. B. Svojsíka. Všichni společně jsme na
jednom z výletů navštívili i místní sklárnu, kde jsme se
seznámili s výrobou skla a jeho dalším zpracováním. Škoda
jen, že se jednalo pouze o muzeum. Jak se blížil konec tábora,
přišel čas na stavbu Kleopatřina paláce. Každá z družin
přistoupila k zadanému úkolu po svém. I když každá z družin
měla na stavbu téměř stejné prostředky, výsledkem byla
přehlídka krásných a výstavních paláců. Pro odbornou porotu
bylo těžké vybrat ten nejlepší palác. Nakonec se s tímto
těžkým úkolem vyrovnala a rozdělila poslední body do letošní
táborové hry. Při závěrečném ohni jsme vyhodnotili celý
letošní tábor, zazpívali společně poslední písničky. Druhý den
nás čekalo jen balení a odjezd domů. Na letošním táboře
rozšířil družinu Orlích skautů Večerníček, který splnil všechny
nástrahy Tří orlích per.Opět jsme mohli prožít krásných čtrnáct
dnů v krásné přírodě ve společenství našeho oddílu. A nyní
nezbývá nic jiného než opět vyhlížet další oddílový tábor příští
rok. Vzpomínky na všechny táborové události si můžete
společně připomenout při listování táborovou knihou, která je
k zapůjčení u vedení oddílu.

27. 8. Oddílová rada
Na konci prázdnin se sešla i oddílová rada, která
naplánovala další činnost našeho oddílu.

28. 8. Loučení s prázdninami
Středisková akce, kde se účastníci příměstského
skautského tábora pořádaného naším střediskem rozloučili
s prázdninami. Akce proběhla v prostorech klubovny v
Sokolovské ulici.

Sloupek z historie
S novým ročníkem našeho časopisu přibývá i nová
rubrika - Sloupek z historie. V tomto sloupku naleznete
povídání o historii našeho oddílu. Na úvod si stručně
připomene historii skautingu ve světě i v Čechách. Vše
začalo v roce 1907 ve Spojeném království. Původcem
myšlenky skautingu je Robert Baden – Powell. R. B.
Powell byl armádní generál, který během své vojenské
kariéry prošel kus světa. Generál R. B. Powell byl pověřen
řízením obrany města Meafing při jeho obléhání burskými
vojsky. Díky nedostatku vojáků, zapojil do obrany města
mladé chlapce, které rozdělil do družin. Tyto družiny plnily
jednoduché úkoly při předávání zpráv, pozorování a
podpora vojáků apod. Byl překvapen jak se osvědčila
spolupráce v rámci družin. Po návratu do Velké Británie se
začal zabývat výchovou mládeže. Při této práci využil
všech poznatků získaných během svých cest po světě. V
roce 1907 pořádal první tábor na ostrově Browneas.
Do Čech se dostal skauting díky profesoru Antonínu
Benjamínu Svojsíkovy. A. B. Svojsík byl středoškolský
profesor – tělocvikář. Měl všestranné zájmy. Například byl
členem Českého kvarteta se kterým objel celý svět. A. B.
Svojsík v roce 1911 navštívil Velkou Británii, kde se
seznámil se skautingem . Po návratu přeložil R. B.
Powellovu knížku Scouting for boys. Po prázdninách v
roce 1911 začal organizovat družinu ze svých žáků. O rok
později, v roce 1912, se již konal první skautský tábor u
Orlovské myslivny. Celou cestu z Prahy na tábor u Lipnice
nad Sázavou šli pěšky a všechny věci si vezli na
dvoukoláku. V letech 1916 a 1917 se tábora zůčastnil i Jiří
Wolker.
V roce 1918 skauti nastupují do služby nové republiky při
konání strážní a kurýrní služby. Při této příležitosti vznikla i
první československá známka.
V dalším pokračování se budeme věnovat vzniku skautingu
v Hradci králové.

Co se chystá
Pravidelné schůzky
Mladší (vlčata a světlušky) se budou scházet ke schůzkám
pravidelně každé úterý od 16 do 17.30 hodin. Schůzky má
na starosti Sváča, Světluška, Amazonka a Lékárník
Starší mají své schůzky ve středu od 16.15 do 17.45 hodin a
schůzky má na starosti Kaťák a Siggi

Září
20.9. Výprava na Zvičinu
Sraz na tuto výpravu je v 7.45 u pošty na hlavním nádraží.
Návrat je plánován na 16 hodinu opět na hlavní nádraží. S
sebou si každý zabalí svačinu a pití na celý den, vhodné
oblečení a obuv. Další informace na schůzkách. Na vlak
budeme vybírat 120,-Kč.

Říjen
17. - 19. 10. Podzimní horolezecká robinsonáda v
Teplicích
Během letošní podzimní robinsonády se podíváme do okolí
Teplic nad Metují a nedalekých skal. Více informací v
dalším číslem časopisu. Akce je určena pro všechny členy
oddílu.

Listopad
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
3.9. Lékárník
Svátky
1.9. Sova
23.9. Berta
27.9. Jonáš
29.9. Ježek

Úklid Klubovny
Protože během schůzek se nám asi podaří občas v klubovně udělat i
menší nepořádek, budeme se i letos střídat v úklidu naší klubovny.
Letos nebudeme uklízet jedenkrát za čtrnáct dnů, ale pravidelně po
každé schůzce. Větší úklid, kdy budeme zametat a stírat se uskuteční
vždy na konci měsíce. První službu na úklid bude mít družina Káňat.

... a na závěr?
jsme na konci prvního čísla nového ročníku našeho časopisu, ale
na začátku nového školního roku. Čeká nás rozjedový měsíc,
formování nových družin a začleňování nováčků. Tak všem
přejeme, aby se nám rozjezd do nového školního roku povedl
nejen v oddíle, ale i ve škole. Nově nás naleznete i na Facebooku
www.facebook.com/jednickahk

Siggi, Sváča, Sova, Kaťák, Světluška, Pepek a Lékárník

