Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
opět se setkáváme na začátku nového školního roku.
Prázdniny se opět staly minulostí a před námi je nový školní
rok. Ale než se úplně ponoříte do školních povinností,
můžete si zavzpomínat na letošní prázdniny a náš tábor
společně s rodiči při listování další táborovou knihou. Opět
si můžete připomenout vše důležité, co se během tábora
stalo. Zavzpomínat na koupání na Chvalově, na stavbu
praků, výpravu do Blatné, starší na deštivou noc na
Šumavě. Určitě si půjčte táborovou knihu a prolistujte si
stránky, které vás přenesou do horkého léta v jižních
Čechách. Na táboře se vytvořil nadějný základ roverského
kmene. Doufejme, že pod vedením Amazonky a Večerníčka
rozjede naplno svoji činnost a obohatí tak aktivity našeho
oddílu. Nebudeme jenom vzpomínat. Je před námi nový
školní rok, který přináší opět spoustu zajímavých akcí. O
těch se podrobněji dozvíte v tradičních rubrikách. Na konec
prvního úvodníku mi ještě dovolte, abych vám všem popřál
mnoho úspěchů v nové školním roce. Všem, kteří začínají
školní rok na nových školách přeji dobré spolužáky a všem
pohodové učitele, dobré známky a nám rodičům pevné
nervy.
Siggi
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pokračovali přes Lenoru až k Soumarskému mostu. Asi jediný
déšť během tábora zažili právě starší na svém putování.
Klukovský přístřešek nebyl úplně nepromokavý, a tak jsme
museli druhý den sušit spacáky. Naštěstí druhý den bylo opět
krásné letní počasí. Během tábora jsme plnili i různé táborové
zkoušky. Mezi ty významější patřilo plnění Tří orlích per.
Letos se tuto zkoušku podařilo složit Amazonce, Miskovi a
Gůglovi, kteří tak rozšířili řady Orlích skautů.Čtrnáct dnů
tábora uběhlo jako voda a před námi byl poslední táborový
oheň a bourání tábora. Letos jsme si opět zopakovali, jaké to je
uklidit louku tak, aby nebylo poznat, že se tam tábořilo. A tak z
tábora nám zbyla spousta vzpomínek a tradiční táborová
kniha, která se snaží všechny tyto vzpomínky zachytit.

Co se událo o prázdninách
18.7. - 1.8. Tábor Záchrana minulosti
Jindřichovice u Blatné
Letošní tábor jsme strávili nedaleko vesničky
Jindřichovice u Blatné. V krásném kraji lesů a rybníků.
Letošním táborem nás provázela snaha s pomocí agenta
Kaťáka a pana Profesora vypátrat tajemný Přízrak, který
mění historii. Každé ráno jsme se probouzeli v jiné době.
Tak jsme měli možnost poznat staré Vikingy, setkat se s
bratrem Žižkou, zúčastnit se křížáckých výprav,
nahlédnout do renezanční Anglie a do dalších historických
období. Pokaždé jsme museli napravovat to, co svými
zásahy změnil Přízrak. Večer jsme se pomocí katalyzátorů a
tajemných přísad přesouvali zpět do naší doby. Po celou
dobu jsme také skládali ústřižky mapy, která nás dovedla na
místa, kde byly ukryty rozbušky, které dokázaly zničit
krystal, který Přízrak používal k cestování časem. Každé
družině se podařilo nalézt svoji rozbušku a společně se nám
podařilo nalézt i krystal. Ten jsme pod bedlivým dozorem
Profesora zničili a zabránili tak Přízraku měnit minulost. Za
snahu při pátrání byly družiny odměněny různými pamlsky.
Ale nejen táborovou hrou byl vyplněn program tábora.
Všechny družiny se postupně střídaly v táborových
službách. Jedna z družin zajišťovala vaření, další strážila
během noci tábor, jedna se starala o státní vlajku a jedna
zajišťovala přísun dřeva do kuchyně. Protože letošní léto
bylo opravdu horké, několikrát jsme se byli vykoupat v
nedalekém rybníce u Chvalova. Také jsme poznávali blízké
i vzdálenější okolí. Mladší se vydali na výlet do Blatné a na
místní zámek, starší si naplánovali putování po Šumavě.
Vlakem se vydali do Vimperka, odkud putovali na Boubín.
Kousek pod Boubínským pralesem přespali a druhý den

Co se chystá
Pravidelné schůzky
Schůzky se budou konat opět v pravidelných časech. Mladší
se budou scházet ke schůzkám každé úterý od 16 do 17.30
hodin. Schůzky má na starosti Sváča a Světluška.
Starší se budou scházet ke svým schůzkám ve středu od 16.15
do 17.45 hodin a schůzky má na starost Siggi.

Září
12. 9. Skautský den na Rytířském hradišti
Skauti letos pořádají den na hradišti. Náš oddíl se této akce
také zúčastní. Zajišťujeme některá ze stanoviště a budeme na
hradišti stavět i naše barevná tee-pee. Pomoc při stavbě a na
stanovištích je určena pro starší. Stavět začneme již v pátek a
pak budeme na hradišti přespávat. Některé informace ještě
zašleme emailem.

Říjen
28.10. - 31.10. Podzimní úlet do Plzně
Protože se nám podařilo zajistit krásné ubytování a získali
jsme finanční příspěvek od města, vydáme se v rámci
podzimních prázdnin do Plzně. Čeká nás návštěva
Technománie, ZOO a dalších míst. Tato akce je určena pro
všechny členy našeho oddílu. Podrobnější informace
zveřejníme v dalším čísle časopisu. Cena této výpravy je 750,Kč. Cena zahrnuje ubytování, dopravu, stravu, vstupy.
Prosíme o nahlášení na tuto akci do konce září.

Listopad
Tradiční odpoledne v tělocvičně
21. 11. Národní potravinová sbírka

Svátky a narozeniny
Narozeniny
22.9. Wosa

Akce je určena pro rovery. Budeme zajišťovat vybírání
potravin pro potravinovou banku ve spolupráci s Charitou
Hradec Králové. (Viz www.potravinypomahaji.cz)

Svátky
1.9. Sova
2.9. Wosa

28. 11. O poklad Hradeckých měšťanů

Úklid klubovny

Na konci listopadu se sejdeme u 14. ročníku hry na
starém městě

Prosinec
19.12. Vánoční schůzka nebo výprava
Leden
Odpoledne deskových her
Únor
Zimní tábor v Krkonoších
V rámci jarních prázdnin se bude konat další zimní tábor
na chatě Junák ve Velké Úpě
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S novým školním rokem se opět podělíme o úklid klubovny.
Úklid klubovny budou zajišťovat v každém měsíci vždy dvě
družiny. A bude se jednat o následující služby.
Zametení podlahy - toto se provede vždy dvakrát za měsíc.
Vynešení koše - na poslední schůzce v měsíci. Odpad se
nasype do připraveného plastového pytle a vyhodí do
kontejneru.
Zametení podlahy 16. 9. a 30. 9. - Veverky
Vynesení koše 30.9. - Panteři

... a na závěr?
zbývá jen popřát všem úspěšný nový školní rok.
Siggi, Sváča, Kaťák, Světluška, Amazonka, Sqoterka a Pepek
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