Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče
Jedničkářů,
další prázdniny nám utekly jako voda a my se opět
ocitáme na začátku nového školního roku. Jako oddíl sice
vstupujeme společně již do šestnáctého školního roku, ale
myslím si, že i ten letošní rok bude opět trochu jiný. Loni se
nám podařilo vytvořit družiny, které spolu prožily celý rok i
tábor. A i do letošního roku budou vstupovat téměř ve
stejném složení. Možná v některé z družin přibude nováček,
nebo se do ní přemístí člen jiné družiny. A co bude tedy letos
nové, to jsou především pro naše nové skauty jejich stezky.
Téměř celý tábor si každý nováček vyráběl svoji stezku.
Knížečku, která ho bude provázet po jeho skautské stezce
až do roverského kmene. Bude si moci do ni zaznamenávat
všechny úspěchy a dovednosti, které na stezce bude
získávat. Ale nejen skauti a skautky, ale i vy mladší vlčata a
světlušky budete pokračovat v putování po vaší stezce.
Uvidíme jak si s tímto letos poradíme. Ale nejen plněním
stezek bude naplněn školní rok. Protože i na letošní rok
připravujeme řadu zajímavých aktivit. O nich se budete
dozvídat postupně v dalších číslech našeho časopisu. Takže
na úvod je to asi vše a s přáním úspěšného nového školního
roku vás zdraví
Siggi

Co se událo:
v červnu
Ještě se několika řádky vrátíme do minulého školního
roku. Protože jsme již nestihli vydat červencové číslo
musíme zde připomenout naši poslední schůzku. Ta se
konala opět na loděnici a byla významná tím, že jsme na ni
předali ocenění za celoroční snahu jak jednotlivcům, tak i
vítězné družině. Ale nějak nám zařádil v dokumentech
tiskařský šotek a schoval nám seznam všech oceněných.
Pokusíme se ještě zapátrat a oceněné zveřejníme v dalším
čísle společně s těmi, kdo byl nejúspěšnější ve stoupání na
horu.

15. - 29. 7. Tábor Ostrova pokladů
I o letošních prázdninách jsme se vydali na čtrnáctidenní
tábor. Letos se naší základnou stalo známé tábořiště
kolínských skautů v Dobré Vodě u Jedlé a tématem tábora
bylo putování za pokladem. Aby se z nás stali správní
námořníci, čekala na nás spousta zkoušek. Museli jsme se
zdokonalit v signalizaci, učili jsme se poznávat květiny a
stromy. Vyzkoušeli jsme si vaření polévky v kotlíku na
ohni, rozdělávali jsme ohně jak sirkami, tak i škrtadlem.
Zopakovali jsme si orientaci podle mapy a mnoho dalších
dovedností. Vyzkoušeli jsme si stavbu přístřešku, sbírali
jsme maliny ke svačině a mnoho dalšího. Dá se říci, že jen
co jsme se probudili,byli jsme neustále v jednom kole. Po
budíčku byla hned rozcvička, ranní hygiena a nástup. Po
něm následovala snídaně a bodování čistoty. Pak jsme se
rozdělili na plnění námořnických dovedností. Po dopolední
svačině byl čas na jednotlivé služby.
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Jedna družina se vrhla do příprav oběda, druhá začala
připravovat dřevo, jedna psala kroniku a poslední se
připravovala na noční hlídky. Po obědě a poledním klidu nás
většinou čekala nějaká velké hra či bojovka. Jednou jsme třeba
museli zachraňovat našeho kapitána, kterého unesli
domorodci, jindy nás čekalo přenáčení vody, jindy zase
znalostní soutěž. A večer jsme se většinou sešli v jídelně, kde
jsme si povídali a zpívali. No a pak už byla jenom večerka a
zasloužený spánek. Tedy pro ty, kdo zrovna neměli tu noc
hlídku. Ale nejen tímto jsme měli naplněný táborový den.
Našel se i čas na zopakování nováčkovské zkoušky, čas na
povídání o slibu i skautském zákonu. To proto, že i na letošním
táboře si někteří složili svůj slib. A to slib světlušky si letos
složila Viktorka, Vanilka, Mája a Anička (DžíPí). Slib vlčat
složil Filip a Honza. Skautské sliby si složili Malíček, Mech,
Žižka, Řezbář a Mozart. Další činností, kterou lze provádět
pouze na táboře je plnění Tří tesáků, Třech kapek rosy a také
Tří orlích per. Letos se tesáky podařilo splnit Čelovkovi,
Mozartovi, Mechovi a Řezbáři. Tři kapky rosy posbírala
Malíček. Letošní tři orlí pera byla díky nepřízni počasí
opravdu velice náročná. Ale nakonec i v této zkoušce uspěli
Žabka, Dan, Číňa a Šerpa, kteří tak rozšířili řady orlích skautů
v našem oddíle. A to už se také přiblížil i závěr našeho tábora.
U závěrečného ohně jsme předali poslední ocenění za letošní
tábor. A to byly vlčci kuchaře pro Vildu, Melouna, Copánka,
Máju, Čelovku a Mlíko. A vlček táborník pro Malíčka, Mlíko,
Řezbáře, Vanilku, Mecha, Čelovku a Agenta. To byl úplný
závěr našeho tábora. Pak jen zabalit a hurá domů.
Letošní tábor proběhl za podpory Královéhradeckého
kraje.

Zachraňte Déčko
O letošních prázdninách jsme opět pomáhali s organizací
hry ČT Déčka. Pro letošní hru jsme krabičku s úkolem a
heslem umístili u obory s jeleny v Městských lesích. Podle
organizátorů nalezlo krabičku během dvou měsíců prázdnin o
více jak čtyřistadvacet účastníků této hry.

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 záři jsou schůzky pro všechny
družiny v klubovně.

Září
9. 9. Den se skauty na Hradišti
Další ročník akce Se skauty na Hradišti. Opět budeme na
hradišti stavět naše tee-pee a organizovat některé ze
soutěžních disciplin. Přijďte se podívat letos již od 9 hodin na
hradiště a zúčastnit se jedné z bitev papírovými koulemi o
Hradiště. Roveři budou pomáhat na stanovištích.

16. 9. Oddílová výprava na Chlum

Svátky a

Na letošní první výpravu se vydáme na nedaleké bojiště
na Chlumu. Sraz všech účastníků je v sobotu 16. 9. v 7.45 u
pošty na hlavním nádraží. Návrat je plánován na 16 hodinu
opět na hlavní nádraží. S sebou si každý zabalí věci na
jednodenní výpravu (stezku, zápisník, psací potřeby,
pláštěnku, svačinu a pití na celý den, oddílové tričko, šátek
a baret) a 40,-Kč na vlak.

Narozeniny
5. 9. Malíček
8. 9. Beba
Svátky
12. 9. Malíček
21. 9 Matouš
23 9. Berta
27. 9. Ája
27. 9. Čelovka

16. - 17. 9. Hraničářská výprava na Velkou
Deštnou

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

20. - 22. 10. Podzimní robinsonáda
Místo bude upřesněno dle potvrzené rezervace.

Nový krojový doplněk
Od letošního tábora má každý člen našeho oddílu nový
krojový doplněk. Jedná slušivý modrý baret. Po dlouhé
době, kdy jsme hledali vhodnou pokrývku hlavy, která by
slušela jak chlapcům, tak i děvčatům, jsme jako nejlepší
vyhodnotili právě baret. A tak nyní má každý člen našeho
oddílu tmavě modrý baret. Ten budeme nosit jak k
oddílovým tričkům, tak i ke kroji.

Listopad

Úklid klubovny

25. 11. O poklad hradeckých měšťanů
Letos se uskuteční již 16. ročník oblíbené hry na
starém městě

Prosinec
Vánoční besídka
Přesný termín bude upřesněn

23. 12. Betlémské světlo

Leden
Zimní výprava

Co s sebou ...
Na začátku školného roku opět připomínáme
minimální vybavení na jednotlivé akce oddílu.

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

Na jednodenní výpravu
To samé co na schůzku a navíc vhodné oblečení a obuv,
baret, pláštěnku, zavírací nůž, svačinu a pití na celý den
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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

12. 9.
26. 9.
26. 9.

Hraničáři - Roveři
Hraničářky - Rangers
Vedení oddílu

... a na závěr?
Co si přát na začátku nového školního roku jiného, než aby
se letošní školní rok vydařil. Těm, kteří nastupují na střední
školy přejeme dobré spolužáky a úspěšný vstup do škol,
maturantům klidnou přípravu a úspěšnou maturitu a ostatním
pohodový a klidný školní rok doplněný schůzkami a akcemi
našeho oddílu.
Siggi, Sváča, Sqoterka, Pepek, Večerníček, Miska, Gůgl, a
Žabák
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