Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
je za námi pvní měsíc nového školního roku. Byl to
měsíc pro nás ve vedení oddílu docela náročný.
Dokončovali jsme plán činnosti pro náš oddíl, připravovali
jsme první schůzku oddílu i schůzku pro nováčky. Chystali
jsme velkou akci na hradišti, hledali jsme tábořiště pro další
tábor a mnoho dalších činností. K tomu další povinnosti
doma, v práci atd. Vše se nám podařilo nakonec skloubit a
do dalšího měsíce vstupujeme již s jasnější přestavou o
družinách i další činnosti oddílu. Takže hurá do dalších
dobrodružství na skautské stezce
Siggi

Co se událo v září
12. 9. Skautský den na hradišti
Před námi byla akce, kterou si nikdo z nás nedovedl úplně
představit. Jak se nám podaří zajistit dostatek organizátorů,
jaké discipliny vymyslet, abychom zaujali příchozí, co
bude třeba přivést apod. Vše naplno vypuklo v pátek
odpoledne. Sraz jsme měli ve čtyři hodiny odpoledne u
klubovny. Na srazu se sešli Gůgl, Morče, Sqoterka, Klíště,
Sváča, Siggi a Žabák. Ten přijel ke klubovně autem s
vlekem a my jsme začali nakládat potřebný materiál, který
jsme přislíbili zapůjčit. Tak se Žabákovo auto začalo plnit
plachtami k tee-pee, tyčemi, lany, nářadím a dalšími věcmi.
Věcí bylo tolik, že jsme cestu na hradiště museli absolvovat
dvakrát. Po příjezdu jsme se hned pustili do stavby našich
tee-pee. Naštěstí nám šla od ruky a tak po necelé hodině
jsme měli oba stany postavené. Jedno z nich jsme si
vybavili na spaní a druhé se stalo provizorním skladem pro
ostatní. To se již na hradiště snesla tma a my jsme se sešli
okolo ohně. Zde jsme domlouvali, co bude ještě třeba
dokončit během dopoledne, aby bylo vše na odpoledne
připravené. Opekli jsme si buřty a šli spát. Protože jsme
spali v tee-pee Sváča nám ještě chvíli topila, aby nám prý
nebyla zima. Tee-pee se rozvítilo jako lampion a my usínali
při praskání dřeva.
Ráno nás probudilo sluníčko a motorová pila v rukou
Žabáka, který začal s přípravou dřeva. Postupně přicházeli
další a další dobrovolníci, kteří začali připravovat různá
stanoviště. Ráno jsme opět přivítali všechny, kteří na
hradišti nemohli přespat. Tak se opět vrátili Gůgl, Miska,
Morče, Sqoterka, Klíště a také Čokoláda, Kaťák,
Amazonka a Žabka. Dopoledne uběhlo při přípravách
velice rychle a už začínali přicházet prnví rodiče s dětmi.
Tento počet stále stoupal a během krátké doby bylo hradiště
plné dětí a rodičů. Ty se postupně prokousávali mezi
jednotlivými stanovišti. Navštívili dílnu na výrobu ozdob z
korálků. odlévali sádrové stopy, lezli po provazové
pavučině, překonávali lanovou lávku, razili do kůže atd.
Dobrovolníci na stanovištích se během celého dopoledne
nezastavili ani neměli chvilku na oddych. Vše to skončilo
až po šesté hodině večer. Unaveni z celého dne jsme museli
ještě vše uklidit. Rychle jsme začali bourat tee-pee, info
stan a další věci, které jsme během dopoledne připravili.
Vše se nám podařilo s příchodem tmy. Pak ještě vše odnosit
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do klubovny, zamknout a hurá domů. O půl deváte jsme měli
hotovo a rozešli jsme se domů. Poděkování patří všem, kteří se
této velké akce zúčastnili. Vždyť přišlo více jak třistašedesát
dětí. Poděkování si zaslouží Sváča, Amazonka, Kaťák,
Čokoláda, Klíště, Žabka, Sqoterka, Gůgl, Miska .
15. 9. Schůzka s nováčky
Hned druhá schůzka byla věnovaná našim nováčkům. Letos
nás opět zájem ze strany nováčků opět příjemně překvapil. Na
první schůzce se sešlo více jak dvanáct mladších zájemců o
vstup do našeho oddílu. Tento zájem nás příjemně překvapil a
doufám, že se všem nováčkům bude u nás líbit. Ale hned se
musím všem omluvit, protože si nepamatuji ještě všechna
jejich jména. Slibuji, že se do příště jména našich nováčků
naučím a zároveň zde uveřejníme, kterou z našich družin
posílí.
Nováčků mezi mladšími nám přibylo, ale starší prochází
členskou krizí. Již na táboře se rozhodli, že ukončí členství v
oddíle Stopař a Polárník. K nim se od září přidal Radek a
Tobiáš. Radkovi se schůzky překrývají s tréninky a Tobiáš má
dlouho školu. Zprávy od Myšpulína zatím nemáme žádné,
takže uvidíme jak se rozhodne. Vosa a Kroksi se zatím
středečních schůzek účastnit nebudou, ale chtějí se zapojovat
do jiných akcí oddílu. Ale na druhou stranu jsme mohli
přivítat do družiny Veverek posilu Hanku, která se připojila k
této družině.

2.10. Vycházka s rytíři
V sobotu jsme se vydali na procházku do Hradeckých lesů.
Sraz byl ve dvě u klubovny, kde na nás už netrpělivě čekal
husita Světluška a rytířka Kaťák. Každý, kdo se dostavil měl tu
čest stát se rytířem. Avšak rytířem se nikdo nestane z minuty na
minutu. V první zkoušce záleželo na obratnosti a schopnosti
skrývat se. Nebylo to jednoduché, ale nakonec se to všem
podařilo. Na další stanoviště jsme dorazili v rytmu.: „Jeden a
dva a tři a čtyři a
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umět bránit svůj hrad

či pána třeba i se zavázanýma očima. Této schopnosti se
všichni zdařile naučili a už je čekala poslední zkouška,
spíše zkušenost, před pasováním na rytíře. A to dobytí
rytířského hradiště. Rytíři na hradišti se sice bránili, jak
mohli, leč naši učenci je porazili a stali se čestnými rytíři. A
jak oslavují rytíři svůj úspěch? No přeci hostinou. Na
místním ohništi jsme si upekli (někteří připekli) buřty,
chleby a housky a pořádně nacpaní jsme se vydali zpět ke
klubovně.

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.
Předběžný termín je 31. 1. - 5. 2. 2016. Již nyní se můžete
předběžně přihlašovat. Více informací a přesnou částku
budeme znát na začátku listopadu.

Co se chystá
Říjen
28.10. - 31.10. Podzimní úlet do Plzně
Po návštěvě Brna a Liberce nás nyní čeká podzimní úlet
do Plzně. Využijeme podzimních prázdnin a společně
prozkoumáme další z významných českých měst.
Sraz všech účastníků je ve středu 28. 10. v 8.45 hodin u
pošty na hlavním nádraží (tradiční místo našich srazů). Z
prázdninového úletu se vrátíme v sobotu 31. 10 okolo 16
hodiny opět na hlavní nádraží.
S sebou si každý zabalí - spacák, karimatku, oblečení do
budovy a na ven, hygienu (kartáček na zuby, pastu, mýdlo,
ručník, hřeben), utěrku na nádobí, zápisník, stezku, psací
potřeby, jídlo a pití na první den (večeře bude zajištěna na
již na místě) a případně další věci dle informací na
schůzkách nebo dle vlastního uvážení. Věci si zabalte do
batohu. Od nádraží půjdeme asi dva kilometry na
ubytování, které máme zajištěné v Saleziánském centru v
Plzni.
Na srazu budeme vybírat účastnický poplatek ve výši
750,-Kč, který zahrnuje jízdné, ubytování, stravu, vstupy
popř. Jízdné po Plzni. Kdo jste se ještě nepřihlásil, učiňte
tak prosím co nejdříve.

Listopad
14. 11. Tradiční odpoledne v tělocvičně
V současné době domlouváme zapůjčení tělocvičny opět
v Malšově Lhotě.

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

28. 11. O poklad Hradeckých měšťanů
Na konci listopadu se sejdeme u 14. ročníku hry na
starém městě

Prosinec
19.12. Vánoční schůzka nebo výprava

Co s sebou ...
V této rubrice postupně starším připomeneme a nováčkům
povíme, co je třeba za minimální vybavení na jednotlivé akce
oddílu.

Na schůzku
Oddílové tričko, šátek, zápisník, stezku, psací potřeby
(obyčejnou tužku, propisku, pastelky základní barvy), trhací
blok

Svátky a narozeniny
Narozeniny
1. 10.Jindra
11.10. Řezbář
13. 10. Básník
14. 10. Kvapník
16. 10. Honza (Mech)
Svátky
15. 10. Sqoterka, Vanilka
18. 10. Šerpa
Úklid klubovny
Protože jsme první měsíc na služby troch zapomněli tak
ještě jednou připomínáme.
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 14. 10.
Veverky
21. 9.
Lišky
Vynesení koše
21.10.
Káňata

... a na závěr?
Těšíme se s vámi se všemi na družinových schůzkách i
na prázdninovém úletu do Plzně. A našim nováčkům
přejeme, aby se jim u nás v oddíle líbilo a zažili zde
spoutu krásných chvil a nádherných dobrodružství
Siggi, Sváča, Kaťák, Světluška, Amazonka, Sqoterka, Morče,Pepek
a Lékárník
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