Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
je za námi první pololetí školního roku. Každý z vás
si domů přinesl výsledky své práce během prvního
pololetí. Doufám, že jste byli vy i vaši rodiče s
výsledky spokojeni. Ti, kterým se to úplně nepovedlo,
mají ještě druhé pololetí na zlepšení. Ti z vás, kteří
získali vyznamenání mají nárok i na nášivku školního
prospěchu na svůj kroj. Před námi je druhé pololetí,
které opět přinese spoustu oddílových aktivit. Jejich
přehled přinášíme v tradiční rubrice "Co nás čeká".
Poznamenejte si prosím termíny jednotlivých akcí do
kalendářů, abychom se mohli sejít v co největším
počtu a akce nemuseli rušit. Přeji vám úspěšný nový
vstup do druhého pololetí. Těm, kteří budou skládat
přijímačky, či zkoušku z dospělosti, přeji úspěšné
složení těchto zkoušek a nám všem pohodu a klid na
společných oddílových akcích.
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Sloupek z historie¨
6) Skauting v letech 1934 do začátku 2sv. války
Nejdříve musíme opravit překlep v minulém čísle,
kdy mělo být napsáno: Oblíbeným místem byl ostrůvek u
Třebše s názvem „Jesípek“, kde skauti získali malou
loveckou chatu.

Siggi

Co se událo v lednu
Během letošního ledna jsme nakonec neuspořádali
žádnou větší akci. Původně plánovanou prázdninovou
výpravu jsme museli kvůli malému zájmu zrušit. Sice
se postupně hlásili další případní zájemci, ale bylo to
již po zrušení rezervace na ubytování. Tak se největší
akcí ledna stalo jako každý rok placení registrací. I
když byli všichni členové oddílu informováni o tom,
že je třeba registraci zaplatit nejpozději do poloviny
ledna, zdaleka ne všichni tak učinili. V termínu pro
zaplacení registrace měla registraci zaplacenou ani ne
polovina oddílu. Po upozorňujícím emailu na
zaplacení registrace se ledy konečně pohnuly. Na
posledních schůzkách se podařilo vybrat větší část
příspěvků. Ale i po tom zůstávalo stále několik
zapomnětlivců. Nezbylo tedy nic jiného, než všechny
obvolat a domluvit se na předání poplatku. Tak jsme
objížděli rodiče, někteří posílali peníze na účty,
předávali peníze po spolužácích či vozili peníze večer
k Siggimu. S vypětím všech sil se nám i letos podařilo
vybrat peníze od všech, kteří se i letos chtějí
zaregistrovat v našem oddíle. Byla to opět jedna z
velkých akcí oddílu, která se nám podařila dovést
úspěšně do konce. Děkujeme vám všem za vstřícný
přístup a doufáme, že příští rok vše proběhne ve větším
klidu.
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A nyní již můžeme pokračovat. V zaří roku 1934
přichází do Hradce profesor Antonín Litochleb – Šedý
Racek, který se brzy se stává okresním zpravodajem.
Jeho éra se vyznačuje velikou aktivitou hradeckého
skautingu. Přibývá skautských oddílů a vzniká i
samostatný sbor skautek vedený jeho chotí (V.
Litochlebová). V této éře se koná také mnoho táborů.
Mezi pravidelná tábořiště patří – Želivka, Podhradí u
Ledče nad Sázavou, Zdobnice u Pěčína, Nejepín,
Doubravka u Police nad Metují, Perštejn a Říčky v
Orlických horách.
V roce 1937 se v Jiráskově oblasti konají první
vůdcovské zkoušky. Prvními absolventy byly: F. Bahník,
J. Pásler, B. Linková a V. Litochlebová.
V roce 1936 převzal vedení chlapeckého zboru
továrník Karel Šámal. V této době také vznikl v Hradci
skautský trubačský sbor vedený Otou Kulhánkem, ze
kterého později vznikla skautská kapela. Kapela na sebe
výrazně upozornila v září roku 1938 na župním sjezdu v
Josefově, jehož se zúčastnil i zakladatel čs. skautingu A.
B. Svojsík.
Rok 1938 je poznamenám ohrožením republiky ze
strany Hitlerovského Německa a ve skautingu se to
projevilo zvýšeným důrazem na brannou výchovu v
oddílech. Připravenost se projevila během květnové i
zářiové mobilizace roku 1938. Skauti tehdy konali funkci
spojek a protileteckých hlídek, roznášeli svolávací lístky,
stavěli zátarasy či organizovali s Červeným křížem polní
nemocnice.
V září roku 1938 postihla českoslovanský skauting
hluboká ztráta v podobě umrtí zakladatela A. B. Svojníka.
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Co se chystá

Svátky a narozeniny

Únor
20. 2. Oddílová schůzka “Den sesterství”
Sraz je v pátek 20.2. v 17 hodin v naší klubovně.
Plánovaný konec je v 19 hodin. Na sebe si každý
vezme kroj. Více informací na schůzkách

Narozeniny
8. 2. Oliver
12. 2. Kaťák
14. 2. Lukáš V.

28. 2. Výprava do tajgy
Sraz je v sobotu 28. 2. v 10 hodin před
klubovnou. Návrat okolo 16 hodiny opět ke klubovně.
S sebou si každý vezme vhodné oblečení a obuv.
Náhradní rukavice a ponožky. Dále zápisník, psací
potřeby, nějakou uzeninu na opékání, svačinu a pití na
celý den.

Březen
Generální úklid klubovny
Termín bude ještě upřesněn.
28. 3. Výprava do jarní přírody

Svátky
6.2. Nšoči
7. 2. Verča
24. 2. Stopař
Úklid klubovny
Úklid klubovny
Káňata
(zametení, setření podlahy)
Papír
Veverky
Plast
Panteři
Směs
Jestřábi
Odpad se vyhazuje do nádob tomu určených v sídlišti
nebo cestou domů. Ne do nádob před Dřevěnkou!

Bodování
Duben
18. 4. Svojsíkovy závody
Závody jsou letos určeny pro starší
24. - 25. 4. Svatojiřská výprava

Květen
7. - 10. 5. Po stopách první letní robinsonády na
Želivku
16. 5. Cyklovýprava na Potštejn

Za uplynulý měsíc se nám podařilo shromáždit výsledky
bodování u starších. A to pouze docházku. Ostatních
bodů bylo minimum.
Umístění družin v docházce:
1. Veverky
2. Jestřábi
3. Panteři

... a na závěr?

Červenec

Jsme na konci dalšího vydání našeho měsíčníku. Toto
číslo nabízí spíše výhled do dalších měsíců činnosti
našeho oddílu. Tak bych chtěl vás všechny poprosit,
abyste si pečlivě poznamenali termíny plánovaných akcí.
Byla by škoda některou z nich rušit jen pro to, že jste na ni
zapomněli a nebo si ji špatně poznamenali. Těšíme se s
vámi se všemi na našich dalších oddílových akcích

18. 7. - 1. 8. Letní tábor

Siggi, Sváča, Sova, Kaťák, Světluška, Amazonka, Sqoterka a Pepek

Červen
Středisková výprava
Více informací v dalších číslech
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