Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče
Jedničkářů,
čas plyne jako voda a za námi jsou podzimní prázdniny a
také první měsíc s novými družinami. Máme za sebou
schůzky v klubovně i na hřišti. Tam jsme si mohli vyzkoušet
svoji obratnost a sílu. Výsledky vašich družin jsou uvedeny
v další části časopisu. Také jsme uspořádali podzimní
výpravu, kde se sešel možná rekordní počet účastníků. Jen
aby nám tato účast vydržela. Vše podstatné, co se v
minulém měsíci stalo opět shrne hned úvodní část časopisu.
Za sebe mohu říci, že první měsíc v novém uspořádání se
nám povedl. Samozřejmě, družiny se musí ještě více
seznámit a sehrát, nováčci musí poznat vše důležité, aby se
mohli stát právoplatnými členy oddílu, ale na to máme další
měsíce před sebou. A tak na závěr vám chci jen popřát
krásné čtení. A pokud by chtěl čímkoli přispět do dalších
čísel časopisu je vítán.
Siggi

Co se událo říjnu
Schůzky na hřišti
Po rozdělení družin na první schůzce se také rozdělil
program pro jednotlivé družiny. V říjnu se proto všechny
družiny vystřídaly na hřišti u ZŠ Štefcova. Počasí bylo na
říjen trochu chladnější a občas trochu mrholilo. Ale ani tato
nepřízeň počasí neodradila členy družin k účasti na
schůzkách. Během schůzky jsme si procvičili svoji
obratnost při sbírání balónků, skákali jsme do dálky a
zjišťovali svoji výdrž na atletickém oválu. Kromě těchto
činností jsme si vypůjčili balony a zkoušeli přihrávky a
hody na koš.

22. 10. Výprava na Dno přehrady
Cílem naší další výpravy bylo údolí Říčky v Orlických
horách. Sraz byl tradičně u pošty na hlavním nádraží.
Protože sraz byl jen asi patnáct minut před odjezdem vlaku,
měli s tím někteří problém. Siggi nakupoval lístky a Pepek
ještě upřesňoval počty příchozích. A Mája doběhla snad až
na peron. Nakonec se první shon uklidnil a my jsme se
rozsadili po vlaku. Aby nám cesta více ubíhala, obdržela
každá skupinka známou šifru s instrukcí, co máme dělat po
přestupu. V Třebechovicích k nám ještě přistoupil Kostra a
Mlíko. To byl již plný stav naší výpravy. V Doudlebách
jsme přestoupili na lokálku do Rokytnice. Zde jsme se sešli
i s Poutníky z našeho střediska. Společně s nimi nastoupili i
další lidé a tak motoráček praskal ve švech. Po necelé
půlhodince jízdy jsme dorazili do naší výchozí stanice v
Rokytnici v Orlických horách. Zde Žlutá družina obdržela
GPSku a vyrazila napřed hledat první dnešní kešku “Lípu
velkolistou”. My ostatní jsme zůstali na nádraží. Červená a
Modrá družina ještě přemýšlela o svém družinovém
pokřiku, starší a Zelená sbíraly kamínky na další hru. Asi po
pěti minutách jsme se vydali za Žlutou po žluté. V
Rokytnici ještě dostali naši starší fotoaparát, aby
dokumentovali dnešní výpravu. Za Rokytnicí jsme
rozehráli hru s kamínky Lichá a sudá. Je to taková sázkařská
hra, kdy dotázaný má za úkol uhádnout kolik kamenů má
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hráč ukrytých v dlani. Za chvíli jsme již došli Žlutou, která
zatím marně hledala krabičku. Po připomenutí nápovědy bylo
nalezení snadné. Zapsali jsme svůj nález a GPSku jsme předali
starším. Ti se vydali podle přístroje za dalším pokladem. My
ostatní jsme pokračovali do údolí Hamernice. Na louce, kde je
v létě tábor, byla vyhlášena přestávka na oběd. Po ní nás čekalo
několik her. V jedné z nich jsme si procvičili matematiku.
Museli jsme totiž pomoci stavitelům budoucí hráze vše
správně spočítat. Siggi vždy vyhlásil dvě čísla a my jsme
museli nalézt kartičku s číslem výsledku. Pak jsme společně s
Pepkem, zkoušeli těsnost hráze. Mezitím našla Johanka s
Berčou další krabičku. Odpočinuti jsme se vydali dále. První
vyrazila družina Červená posílena Šerpou a GPS. Ti hledali
krabičku na Plačtivé skále. Zbytek oddílu se vydal za chvíli za
nimi. Cesta nás vedla po modré značce. Ale kousek za loukou
jsme sešli až k Říčce s tím, že dále půjdeme podle potoka. Ale
jak se ukázalo, nebylo to šťastné řešení. Asi po sto metrech
jsme se museli vrátit na značku a jít správně po ní. Ta nás
dovedla až k rozcestí, kde jsme se i my mohli spustit na dno
budoucí přehrady Pěčín. Postupně jsme sestupovali do údolí a
cestou jsme potkali Červenou družinu, která hlásila úspěšný
nález. A zde se to i stalo. Berča se rozhodla, že půjde asi napřed
a tak se pomalu vydala po modré dál. A šla a šla a vůbec ji
nebylo divné, že za ni nikdo nejde. Mezitím jsme zjistili i my,
že nám Berča chybí. Proto vyrazil Pepek s Danem rychle
dopředu, aby Berču našli. Více to už nebudeme protahovat.
Berču jsme našli a společně jsme pokračovali směr Slatina. Asi
dva kilometry před Slatinou dostala GPSku Modrá družina,
která šla společně se Sqoterkou hledat další krabičku. Zbytek
oddílu vyzkoušel kousek před Slatinou jaké to asi je, když
přijde velká voda. Rozmístili jsme batohy po cestě, až jsem
donutili místního traktoristu jet po poli. Pak na povel se každá
družina rozeběhla a začala sbírat své batohy, jako kdyby je
hnala velká voda. Na okraji Slatiny jsme se připojili k Modré
družině a společně došli na nádraží. Bylo to akorát. Jen jsme
dokřičeli všechny naše pokřiky, přijížděla lokálka. Takže
pamětní listy
Skautský oddíl
jsme si rozdali až ve
Jednička
vlaku. V Doudlebech
Hradec Králové
jsme předali
Matese a Šimona V.
r o d i č ů m , v
Třebechovicích
v y s t o u p i l i
Kostra a Mlíko a my
jsme dojeli až do
H r a d c e ,
kde na nás již
čekali naši rodiče. Na

Přátelství může trvat jedině
jedině mezi dobrými lidmi
(Cicero)
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závěr musíme opět
poděkovat za
vzornou účast všech a
a to i Hraničářům.
Možná se ptáte, kdo
to jsou Hraničáři. O
tom je další
příspěvek z výpravy
od Klíštěte.

Tuto sobotu kolem tři čtvrtě na devět (ráno) jsme se sešli na
nádraží. Sešlo se nás poměrně hodně, takže by spíš chtělo
vyjmenovat, kdo se všechno nezúčastnil. Bohužel, k vaší
smůle, mám špatnou paměť a nepamatuji si, kdo všechno
nepřišel, takže se asi budete muset obejít bez toho.
Každopádně nás bylo velmi hodně. Z každé družiny
alespoň pět lidí. Na cestu vlakem jsme dostali za úkol
rozluštit šifru. Takže co jsme udělali? Překvapivě ji
rozluštili. Stálo v ní, že po přestupu máme být zticha.
Bohužel, někteří jedinci mají asi ještě víc krátkodobou
paměť než já a tohoto „rozkazu“ neuposlechli. Následně
jsme vystoupili v Rokytnici v Orlických horách. Zde jsme
si poslechli již dva pokřiky našich družin a ostatní družiny
(včetně té mojí- starších) začalo pracovat také na pokřiku.
Jenomže, nejdřív to chtělo název. A tak jsme se od Štěrku,
Dlažebních kostek, Studen, Mincí, Králíčka Energizera,
Rozcestníků (z čehož vznikli Rozcestníčci) dostali až k
Hraničářům. Takže tímto vám chci oficiálně představit
družinu Hraničářů. Dvě družiny šly mezitím napřed a
hledali pomocí GPS kešku. V tom se prostřídaly všechny
družiny a mezitím jsme si zahráli spoustu her. Navštívili
jsme louku, kde původně měla stát přehrada a také
Plačtivou skálu na soutoku dvou říček. Jenže, v tom se to
stalo. Berča se ztratila. Neměla u sebe mobil, takže jsme jí
nemohli zavolat. Nikdo nevěděl, kde je. Dan s Pepkem
běželi napřed, aby jí hledali, jestli nešla moc dopředu. Po
několika minutách napětí- bohužel nemám ponětí kolik to
bylo- ji konečně našli. Prostě si myslela, že ji doženeme a
šla moc rychle. Pak už se naše výprava odehrávala bez
problémů. Velká voda v podobě našich světlušek a vlčat
nosila hezky své baťůžky a někteří se velmi vážně zabrali
do dračáku. Pak už následovala jen cesta domů a přivítání s
maminkami a tatínky- nebo také cesta domů autobusem v
mém případě.

S sebou si každý vezme vhodné oblečení na ven, psací potřeby,
zápisník, malou svačinu a pití.
Konec celé akce je plánován na 18 hodinu opět u kašny na
Malém náměstí.

Prosinec
16. 12. Vánoční besídka v klubovně
Společná oddílová schůzka pro všechny členy oddílu se
uskuteční v pátek 16. 12. od 17 hodin v klubovně.
Předpokládaný konec bude okolo 19 hodiny. Více informací v
dalším čísle časopisu.

23. 12. Betlémské světlo

Leden
14. 1. Zimní výprava

Únor
2. - 5. 2. Pololetní výprava

Svátky a narozeniny
Narozeniny
4. 11. Šimon (Muzejník)
21. 11. Dan
23. 11. Mlíko
29. 11. Vojta

Svátky
20. 11. Nikča

Hodnocení družin v říjnu
Docházka
Docházka byla v říjnu u všech družin vyrovnaná. Proto
přesné výsledky uvedeme až za další měsíc.

Hřiště Štefcova

Co nás čeká
Listopad
Zde poprvé uveřejňujeme plán družina na následující
měsíc:
1. 11. společná oddílová schůzka v klubovně

Vycházka

Klubovna

8.11.
Modrá
Žlutá, Zelená, Červená, Hraničáři
15. 11. Zelená
Žlutá, Modrá, Červená, Hraničáři
22. 11. Červená
Žlutá, Zelená, Modrá, Hraničáři
28. 11.Žlutá a Hraničáři
Zelená, Červená, Modrá
Na vycházku bude každý potřebovat vhodné oblečení,
svítilnu, zápisník, psací potřeby. Sraz je vždy v 16.30 u
klubovny a návrat je v 18 hodin opět v klubovně.

12. 11. Národní potravinová sbírka
Pomoc se sbírkou potravin pro Potravinovou banku v
Hradci Králové. Budeme zajišťovat společně s Oblastní
Charitou Hradec Králové pomáhat s výběrem potravin v
Tescu ve Futuru. .Vybrané potraviny jsou následně
rozdělovány přes Potravinovou banku nejchudším lidem v
našem regionu. Akce je pro Hraničáře a rovery, případně i
rodiče. Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 8. 11. u
vedení oddílu. (Více na www.potravinypomahaji.cz)

19. 11. O poklad hradeckých měšťanů
Letos se uskuteční již 15. ročník oblíbené hry na starém
městě. Sraz všech členů oddílu je v sobotu 19. listopadu ve
14.30 hodin u kašny na Malém náměstí.

Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Sbírání míčků
1. Žlutá 49,3s, 2. Červená 56,2s, 3. Modrá 58,8s, 4. Zelená 60,7s
Nejrychlejší byl Honza V. s časem 49s
Vytrvalost
1. Červená 1085m, 2. Žlutá 1016m, 3. Modrá 1013m, 4. Zelená
903m
Nejlepší vytrvalec byla Malíček a Meloun
Skok z místa
1. Červená 158cm, 2. Modrá 150cm, 3. Žlutá 147cm, 4. Zelená
140cm
Nejlepší skokani byly Mozart 181cm a Meloun 180cm

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
Vynesení košů

15. 11. Hraničáři
28. 11. Modrá
28. 11. Červená

... a na závěr?
ještě krátké zadání další výzvy pro družiny. Po
vytvoření pokřiku v měsíci říjnu (pokřiky uveřejníme v
dalším čísle) je vaší další výzvou pro měsíc listopad
zhotovení jednoduché značky vaší družiny. A teď je to
opravdu vše, co jsme vám v tomto čísle chtěli sdělit.
Siggi, Sváča, Sqoterka, Pepek, Miska, Gůgl, a Žabák
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