Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče
Jedničkářů,
je tu opět další začátek školního roku. Prázdniny jsou za
námi a před námi další společný rok na skautské stezce. Pro
někoho to bude teprve první, pro někoho druhý a pro
někoho už několikátý začátek skautského roku. Doufám, že
i tento rok bude pro nás všechny plný báječných akcí,
výprav a společných dobrodružství. Jsme i na začátku
školního roku, kdy začínáme s novým modelem schůzek a
organizací družin. Uvidíme jak se nám tento nový styl
osvědčí. Snad se nám všem společně podaří zase najít
optimální rozložení tak, abychom se všichni v oddíle cítili
dobře. Jak se stalo oddílovou tradicí i letos bude k dispozici
táborová kniha, která zachycuje vše důležité, co se na
letošním táboře uskutečnilo. Proto neváhejte a zarezervujte
si její zapůjčení, abyste mohli společně s vašimi rodiči
zavzpomínat na krásné chvíle tábora Vikingů na Sázavě. A
na závěr tohoto prvního úvodníku v novém školním roce mi
dovolte tradiční popřání úspěšného školního roku. Těm,
které v tomto roce čekají nějaké významné školní
povinnosti přeji, aby se vám je podařilo splnit se ctí a vám
všem hodné učitele, dobré známky a rodičům pevné nervy.
Siggi

Co se událo o prázdninách
23. 7. - 6.8. Tábor Vikingů na Sázavě
Jako každý rok jsme i letos vyrazili na tábor do nějakého
zajímavého místa Čech. Letos byla naším cílem louka
nedaleko obce Ronov na Sázavou na Vysočině. Řeka
Sázava tekla i kolem našeho tábořiště a my jsme ji využívali
na koupání. Letošní tábor se nesl ve znamení Vikingů.
Hledali jsme starý vikingský poklad, který ukrylo třináct
vikingských bohů ve Valhalle, vikinském ráji. Abychom se
k pokladu dostali, museli jsme jednotlivým bohům dokázat,
že si poklad opravdu zasloužíme. Bohové si nás vyzkoušeli
opravdu v každém ohledu. Během tábora jsme plnili různé
zkoušky, aby se z nás stali opravdoví Vikingové. To jsme
dokazovali bohu Odinovi v každodenních zkouškách, při
kterých jsme vařili, brousili nože a sekerky, poznávali
stromy a květiny, štípali dříví nebo třeba pískali morseovku.
Prostě každý den si na nás vikingské božstvo něco
vymyslelo. Stavěli jsme lodě, závodili se saněmi, jednu
etapu jsme zvládli dokonce i poslepu. Také nás čekalo
několik bojovek, abychom se seznámili s vedením bojů
podle Vikingů. Po úspěšném splnění všech zkoušek se před
námi otevřely brány Valhali a my jsme společně mohli
vstoupit do mystického světa Vikingů a odnést si i
vytoužený poklad. Vikingové, nevikingové, tábor by
nefungoval, kdybychom neměli co jíst, kdybychom večer
nehlídali, nebo nepřipravovali dřevo do kuchyně. A tak
každá družina vykonávala denně nějakou pro tábor
nezbytnou činnost. Nejnáročnější službou bylo bezesporu
vaření. Všechny družiny v této náročné službě obstály.
Naše strava byla velmi pestrá. Opět po roce jsme si
vychutnali Kaťákovu pomstu, roveři pro nás připravili
roverské řízky, další z družin těstovinový salát. Ke snídani
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jsme měli Lékárníkovy dvoubarevné chleby a mnoho dalších
tradičních táborových jídel.
Mezi další táborové služby patřila příprava dřeva, vztyčování
státní vlajky a noční hlídky. Na nočních hlídkách jsme psali tak
zvaný nočník. Jsou to zápisky o plnění povinností nočních
hlídek, ale hlavně všemožné postřehy hlídačů. Od toho, kdo v
táboře nejvíc chrápe, přes teplotu potoka – jako vždy naprosto
ledový, až k faktu, že neočekáváme žádné zácpy na cestách k
latríně. Tábor nám utekl jako voda v řece Sázavě, ve které se
každý z nás nejednou smočil. Přišel čas tábor zbořit, stany
rozebrat na jednotlivá prkénka a vrátit se zpět do Hradce. Z
tábora nám zůstaly jen vzpomínky a spousty fotek v naší
tradiční táborové knize. Už teď se ale těšíme na další rok.
Letošní tábor proběhl opět za podpory města Hradec
Králové.
Squoterka

Co nás čeká
Pravidelné schůzky
Pravidelné schůzky pro všechny členy oddílu se od
letošního školního roku konají vždy každé úterý od 16.30
hodin do 18 hodin v prostorách naší klubovny, pokud nebude
stanoveno jinak.

Září
10. 9. Den se skauty na Hradišti
I v letošním roce se koná další ročník akce Se skauty na
Hradišti. Opět budeme na hradišti stavět naše tee-pee a
organizovat některé ze soutěžních disciplin. Přijďte se podívat
od 13 hodin na hradiště. Starší a roveři budou pomáhat na
stanovištích.

30. 9. - 2. 10. Střediskový Intercamp na Čachnově
Jedná se víkendovou výpravu, kterou v letošním roce
zajišťuje náš oddíl. Sraz všech účastníků je v pátek 30. 9. v 15.
30 u pošty na hlavním nádraží. Návrat je v neděli 2. 10. okolo
16 hodiny opět na hlavní nádraží. S sebou si každý zabalí
spacák, jeden díl ešusu, lžíci, hrneček, věci na spaní a na ven,
zápisník, stezku, psací potřeby a jídlo na páteční večeři. Na
výpravu vybíráme 400,-Kč. Akce je určena pro všechny členy
našeho oddílu.

Říjen
4. 10. Podzimní schůzka s rodiči
Krátké setkání s rodiči, kde připomene důležité věci k činnosti
oddílu. Schůzka se uskuteční po schůzce od 18 hodin.

22. 10. Oddílová výprava do podhůří Orlických hor

Listopad
12. 11. Potravinová banka
Pomoc se sbírkou potravin na Potravinovou banku. Akce
je pro starší a rovery. Budeme zajišťovat vybírání potravin
pro potravinovou banku ve spolupráci s Charitou Hradec
Králové. Více v dalších číslech časopisu.

19. 11. O poklad hradeckých měšťanů

Svátky
12. 9. Malíček
23 9. Berta
27. 9. Čelovka

Letos se uskuteční již 15. ročník oblíbené hry na
starém městě

Prosinec
Vánoční besídka
Letos se pokusí každá z družin připravit malé divadelní
představení pro ostatní a rodiče

23. 12. Betlémské světlo

Leden
14. 1. Zimní výprava

Co s sebou ...
Protože opakování je matkou moudrosti, zde opět
připomínáme 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
5. 9. Malíček

Úklid klubovny
Po každé schůzce zkontroluje rádce družiny, že družina má
uklizený stůl, srovnané židle okolo stolu. V termínech, kdy se
bude zametat si rádce zkontroluje, že židle jeho družiny jsou
na stole. Úklid klubovny budou zajišťovat v každém měsíci
vždy dvě družiny. V rámci úklidu se bude se jednat o
následující služby.
Zametení podlahy - toto se provede vždy dvakrát za měsíc.
Vynesení košů - na poslední schůzce v měsíci. Odpad se
nasype do připraveného plastového pytle a vyhodí do
kontejneru.
Protože ještě nevíte kdo je v jaké družině úklid bude řešen
tento měsíc následovně.
Zametení podlahy
Vynesení košů

13. 9.
27. 9.
27. 9.

Roveři
Rangers
Vedení oddílu

... a na závěr?
nezbývá než vám všem klidný nový školní rok a těšíme
se s vámi se všemi na dalších oddílových akcích.
Siggi, Sváča, Sqoterka, Klíště, Pepek, Večerníček, Miska,
Gůgl, a Žabák

Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

číslo: 1 září 2016

ročník XV.

