Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče
Jedničkářů,
je za námi trochu hektický první měsíc naší činnosti v
novém školním roce. Museli jsme si zvyknout na jinou
koncepci schůzek, přivítali jsme mezi námi další nováčky a
přemýšleli, jak zapojit do činnosti skautky, skauty a rovery.
Výsledkem tohoto snažení bylo vytvoření čtyř družin
mladších a prozatím jedné družiny starších. A zde bychom
se chtěli obrátit o pomoc a spolupráci na vás rodiče. Chtěli
bychom, abyste podporovali vaše děti v účasti na
schůzkách, ale i na dalších akcích oddílu. Naším záměrem
je, aby vzniklé družiny spolupracovaly nejen na schůzkách,
ale i na výpravách a dalších akcích našeho oddílu. Tak se
budou učit jak spolupracovat v týmu, hledat společně řešení
v různých situacích a získají tak návyky, které uplatní v
dalším životě. Rádi budeme od vás rodičů získávat
informace, jak se dětem v družinách líbí, co by chtěly
pozměnit, co se jim nedaří. Pojďme tedy společně vstoupit
do dalšího skautského roku a užít si naplno všech možností,
které nám přináší skautské putování.
Siggi

Co se událo září
10. 9. Dětský den se skauty na Hradišti
Letos již po druhé uspořádali skauti z celého Hradce
velký dětský den na Rytířském Hradišti. Přípravy na tuto
velkou akci započali již v pátečním podvečeru, kdy jsme
naváželi potřebný matriál a začali se stavbou našich tee-pee
a dalšími přípravami. Večer proběhl seznamovací program
nově vznikajícího roverského společenství. Hned od
sobotního rána pokračovaly další přípravy na dětský den.
Stavěly se vysoké lanové překážky, natahovali jsme
slaklajny, připravovali infostan a pokračovali v dalších
přípravách. Po poledni to vše vypuklo. Postupně přicházely
děti se svými rodiči, aby si vyzkoušely různé skautské
dovednosti. Děti si mohly vyzkoušet odlévání stop,
vyseknout si amulet z kůže, uplést náramek z korálků,
přelézt po laně mezi věžemi hradiště, upéct si hada a mnoho
dalších aktivit. Za celé odpoledne navštívilo hradiště více
než tisíc návštěvníků. V šest hodin večer zavelel Žabák
zahájení úklidu. Bylo třeba vše uklidit ještě za světla, aby
po nás nezůstala žádná stavba ani jiný nepořádek. Díky
zapojení všech organizátorů jsme vše stihli a poslední auto s
materiálem odjelo z hradiště s přicházející tmou okolo
osmé hodiny večer.

30. 9. - 2. 10. středisková výprava na Čachnov
Po roční přestávce se konala další středisková výprava
tentokrát v režii našeho oddílu. Jejím cílem byla základna
Čachnov skutečských skautů na Vysočině. Sraz všech
účastníků byl jako tradičně o půl čtvrté odpoledne u pošty
na hlavním nádraží. Postupně se začali trousit na místo
srazu členové jednotlivých oddílů. Chvíli před čtvrtou jsme
se spočítali a vydali se na vlak. Díky skupinové jízdence,
kterou jsme zajistili dopředu, jsme měli místo ve všech
vlacích rezervované. Po dvou přestupech a skoro dvou
hodinách jízdy jsme vystoupili na nádražíčku v Čachnově
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Od nádraží nás čekala asi půl hodinová procházka na tábořiště.
Po příchodu nás přivítal správce základny a předal nám klíče
od chatek i srubu. Rozdělili jsme se do jednotlivých chatek a
připravili si věci na spaní. To se už uzvala Siggiho píšťalka,
která nás volala do srubu na večeři. Po večeři následoval
program, který na celou výpravu připravila Sqoterka.
Účastníci se rozdělili do čtyř družin, které pak po celý víkend
mezi s sebou soupeřili. Po večerním programu jsme se sešli u
zpěvu večerky a pak ulehli do svých postelí.
V sobotu ráno byl budíček o půl osmé ráno. Po budíčku
následovala rozcvička a ranní hygiena, kontrola pořádku a
samozřejmě snídaně, o kterou se postarala Sváča společně s
Terezkou a Červasem. Po vydatné snídani nás čekal další
program v rytířských dovednostech. Během první části
dopoledne družiny obcházely postupně čtyři stanoviště, kde
plnily různé úkoly. Na jednom z nich si prověřily přesnou
mušku, na druhém hledaly ukryté šátky, na třetím pomáhaly s
dopravou raněného a na čtvrtém přenášely životadárnou vodu.
Každý si tedy mohl vyzkoušet různé dovednosti. Protože do
dopolední svačiny byla ještě chvilka času, využili jsme ji ke
krátkému povídání o našem středisku, o jednotlivých oddílech
i o vedení střediska. Možná někteří poprvé viděli Žabáka,
který je zástupcem vůdce střediska. A ostatní se dozvěděli i o
jiných oddílech ve středisku. Po tomto krátkém vyprávění byla
svačina a pak nás čekala malá procházka do okolí. Počasí bylo
parádní. Sluníčko nám svítilo a teplota skoro jako v létě.
Cestou jsme si zahráli i několik her, ke kterým sváděly okolní
louky. Zkoušeli jsme prolomit obranu středověké tvrze,
zkoušeli jsme rychlý přesun družin a další dovednosti rytířů.
Hledali jsme i cestu neprostupnými hvozdy, abychom se mohli
opět vrátit na naši základnu. Zde byl již pro nás připraven oběd
z kuchyně Terezky a Červase. K obědu bylo servírováno
výborné rizoto. Po obědě jsme si udělali malý polední klid, než
jsme vyrazili na další dobrodružství. A to nenechalo na sebe
dlouho čekat. Na okraji vesničky Čachnov vybíral místní
zemědělec s rodinou brambory. Siggi si vzpomněl, jak v
dávných dobách
Skautské středisko
skauti pomáhali při
Karla Šimka
různých pracech v
Hradec Králové
zemědělství- Proto se
rozhodli s Papouškem
oslovit místní, jestli
by
nechtěli s vybíráním
brambor pomoci.
První reakce byla
jestli si z nich
neděláme legraci, ale
když jsme je
přesvědčili, že to
myslíme vážně,
nechali se přesvědčit.
I naše děti byly z této
nečekané změny
nadšené. Místní
projeli řádek
Středisková výprava
traktorem s čertem a
30. 9. - 2. 10. 2016
my se vrhli do sbírání

brambor. Řádek byl vybrán během chvilky. Takto se to
opakovalo asi ještě šestkrát a brambory byly sklizeny. Jako
odměnu jsme si odnesli kbelík brambor k večeři. Po sběru
jsme si dali malou svačinu a pokračovali na naší odpolední
vycházce. Kousek za jednou z křižovatek jsme objevili
parádní místo pro naší další hru. Při ní si družiny nejprve
hluboko v lese vybudovaly svoji základnu, kde položily
lístky své barvy. Na písknutí se rozeběhly po lese a pátraly
po základnách dalších družin. Když se potkali hráči z
různých družin, museli vytrhnout soupeři šátek, který měl
zastrčený do kalhot. Tím soupeře vyřadil ze hry. Do této hry
se zapojili i někteří z vedoucích. Hra to byla napínavá, ale
konečné výsledky se bohužel nedochovaly. Po hře jsme
pokračovali lesními cestami zpět na tábořiště. Malou chvíli
před večeří měly družiny volno. A tato chvíle se stala
osudnou pro jednoho z chlapců z 18. oddílu. Podařilo se mu
totiž prostrčit ruku zavřeným oknem. A tak Sváča hned
měla plné ruce práce. Taky jsme si vyzkoušeli telefon na
záchranku, abychom se poradili, jestli je nutné posílat
sanitku, nebo sami nešťastníka dovést na nejbližší
pohotovost. Nakonec odjel s Papouškem a Chrostíkem na
pohotovost do Svitav, kde získal čtyři stehy. Takže vše
naštěstí dopadlo dobře a my se mohli v klidu navečeřet a
pokračovat v dalším programu. Při něm si jednotlivé
družiny tahaly písmena abecedy a pod každým z písmen
bylo ukrytý nějaký úkol. A tak družiny pobíhaly po louce s
nafukovacím balónkem, dělaly dřepy, hledaly chatku s
nejvyšším číslem a mnoho dalších. To už tábořiště zahalila
tma a my se přesunuli do srubu. Zde nám jednotlivé družiny
představily krátká divadelní představení a také jsme si
chvíli povídali o rytířské chrabrosti. Celý den jsme
zakončili zpěvem večerky.
Nedělní ráno bylo uplakané. Proto jsme museli ranní
rozcvičku uskutečnit na terasách chat. Po malém
procvičení nás čekala ranní hygiena a snídaně. Posilněni
jsme se pustili do balení spácáků a dalších věcí. Mezitím
ustal i drobný déšť a my se vrhli do další rytířské
dovednosti, kterou bylo rytířské chování. My jsme si toto
vyzkoušeli při hodince dramatické výchovy s Tomášem.
Vše začalo nenápadnou honičkou, pokračovalo
sochařským uměním a končilo dramatizací a improvizací.
Unaveni divadlem jsme se posilnili vitamíny na poslední
větší program, kterým byl rytířský turnaj v branballu. Zde
nastoupila každá družina proti každé. Turnaj skončil těsně
před obědem. K němu jsme měli těstoviny s výbornou
smetanovou omáčkou s rajčaty. Pak už byl čas na konečný
úklid a odchod na vlak. Ve vlaku ještě všichni účastníci
oznámkovali výpravu známkami jako ve škole. A co jsme
viděl tak se objevovaly skoro samé jedničky. Velký dík patří
Sqoterce za přípravu programu a i ostatním, kteří pomáhali
jak v kuchyni tak i při první pomoci.

Co nás čeká
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 na dno přehrady
Čeká nás další oddílová výprava do Orlických hor.
Naším cílem se stane možná dno velké přehrady. Sraz všech
účastníků je v sobotu 22. 10. v 8.45 hodin u pošty na
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Hlavním nádraží. Návrat bude okolo 17 hodiny opět na Hlavní
nádraží. S sebou si každý zabalí věci na jednodenní výpravu
(Svačinu, pití, zápisník, psací potřeby, atd.) Na výpravu
vybíráme 100,-Kč na vlak.

Listopad
12. 11. Národní potravinová sbírka
Pomoc se sbírkou potravin na Potravinovou banku v
Hradci Králové. Vybrané potraviny jsou následně
rozdělovány nejchudším lidem v našem regionu. Akce je pro
starší a rovery. Budeme zajišťovat společně s Oblastní
Charitou Hradec Králové. Více v dalších číslech časopisu.
(Viz www.potravinypomahaji.cz)

19. 11. O poklad hradeckých měšťanů
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

Svátky a narozeniny
Narozeniny
5. 10. Šimon (Kostra)
11.10. Řezbář
16.10. Mech
Svátky
15. 10. Vanilka
18. 10. Lukáš, Šerpa

Místa schůzek
11.10.
18.11.

Hřiště Štefcova

Klubovna

Modrá, Žlutá
Zelená, Červená, starší

Zelená, Červená, starší
Modrá, Žlutá

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.
Zametení podlahy
Vynesení košů

27. 9.
27. 9.

Modrá
Žlutá

... a na závěr?
více se nám do tohoto čísla časopisu už nevešlo. Rozdělení do
jednotlivých družin naleznete na našich webovkách, stejně jako i
místa schůzek. Tak nám držte palce, aby se první měsíc v novém
uspořádání vydařil

Siggi, Sváča, Sqoterka, Pepek, Miska, Gůgl, a Žabák
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