Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče
Jedničkářů,
je za námi první měsíc nového školního roku. Pomalu si
zase zvykáme na školní povinnosti a další úkoly, které nám
přinesl nový školní rok. S jeho začátkem začala i naše
pravidelná činnost. Se začátkem nového roku jsme mezi
námi přivítali i několik nováčků. Zatím v Červené je to
Matěj a v Modrá Filip a Kuba. Na začátku října dojde k
drobnému rozdělení v družinách, aby byly všechny
vyrovnané a mohly i v letošním roce spolu soupeřit.
Vzhledem k mým pracovním povinnostem převezme otěže
vedení oddílu na nějakou dobu Sváča společně s našimi
rovery a staršími. A to je na úvod dnešního čísla asi vše.
Siggi

Co se událo v září
5. 9. Zahajovací schůzka
První úterý v září se konala zahajovací schůzka našeho
oddílu. Protože se většině členů podařilo rozluštit dopis s
informacemi o zahajovací schůzce, sešlo se nás za kinem
Mladých většina. Jak je již naší tradicí, připomněli jsme si v
rámci schůzky uplynulý tábor. Zopakovali jsme si únos
kapitána, stavěli jsme stěžeň, lepili jsme mapu apod.
Vítěznou družinou první schůzky se stala Žlutá.

9. 9. Dětský den se skauty na Hradišti
Letos již po třetí jsme společně se skauty z celého
Hradce připravili den plný soutěží a her na Rytířském
hradišti. Celou tuto akci měl na starosti Žabák, kterému
jsme dle jeho pokynů sekundovali. Vše začali již v pátek
odpoledne nakládáním tyčí, plachet a dalšího materiálu u
nás v klubovně. S nakládkou nám přišel pomoci Čelovka s
bráchou a mamkou. Takže naloženo bylo za malou chvilku.
Na hradišti náš čekalo pokračování. Museli jsme postavit
naše dvě týpka, abychom měli kde přespat. S jejich stavbou
nám pomohli jak skauti z dalších hradeckých oddílů, tak i
opět Čelovkův tým doplněný taťkou. Stavba týpek
proběhla skoro v rekordním čase. Kromě našich stanů
probíhala stavba lanových lávek, překážek v lese apod. Do
večera bylo vše připraveno. V sobotu ráno jsme doladili
poslední nedostatky, abychom mohli nabídnout všechny
naše stanoviště příchozím. Ti začali přicházet již chvíli po
deváté hodině. Náš oddíl měl na starost stanoviště vplétání
bavlnek do vlasů. Zde významně pomáhaly Sváče Malíček,
Mlíko, Sqoterka, Klíště a Morče. I tak měly plné ruce práce
s vplétáním různých bavlnek do vlasů. Další stanovitě s naší
obsluhou bylo pletení náramků z kůže. Toto měl mít na
starosti Siggi. Ale stačilo vysvětlit postup skautkám a
skautům z kuklenského střediska, kteří nakonec celé
stanoviště obsloužili. Dvakrát za den jsme museli naše
stanoviště opustit. To se totiž konala velká papírová bitva
mezi rodiči a dětmi. Pravidla bitvy byla jednoduchá.
Úkolem útočníků bylo získat vlajku, která byla uložena v
hradišti. Tuto vlajku však bránili obránci vyzbrojeni
papírovými koulemi. Těmi disponovali i útočníci. Ten kdo
byl zasažen, musel na chvíli opustit válečné pole. Tato bitva
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měla velký úspěch mezi všemi zúčastněnými. Po odpolední
bitvě jsme pomalu začali uklízet, abychom vše stihli do
soumraku. Bourání nám šlo pěkně od ruky a tak jsme měli
uklizeno v rekordním čase. Na závěr musím poděkovat všem
členům našeho oddílu za pomoc při této akci. A to Sváče,
Sqoterce, Klíštěti, Morčeti, Mlíku, Malíčkovi, Gůglovi,
Miskovi. Děkuji

16. 9. Výprava po stopách války 1866
Na letošní první
výpravu jsme se vydali na nedaleký Chlum. Sraz byl tradičně
na Hlavním nádraží a pak krátká cesta vlakem do Všestar, kde
byl i začátek našeho putování. Výpravu jsme zahájili tradičně
pokřikem oddílu a krátkou informací o bitvě roku 1866. Pak
jsme se rozdělili na dvě družiny - dívčí ve složení GP, Zuzka,
Copánek, Ája, Mája a Viktorka doplněná Sirkou. Chlapeckou
zastupoval Meloun, Štěpán, Čelovka, Vojta a Agent. Každá z
družin měla za úkol projít vesničkou Všestary po červené
značce a provést průzkum. Družiny měly za úkol zjistit
otevírací dobu na poště, zajímavost o náhrobcích u stěny
kostela, počet vojáků pochovaných nedaleko malé mohyly a
provozní dobu bazénu. Na první pohled jednoduché úkoly.
První se k jejich plnění vydala dívčí družina, kterou asi po
deseti minutách následovala chlapecká družina. Po splnění
všech úkolů se měly družiny sejít kousek za obcí. Jaké to však
bylo překvapení, když dívčí družina se najednou ocitla u
Archeoparku a šla úplně jiným směrem. Chlapecká družina
také chvílemi bloudila vesničkou a nevěděla kudy kam. Aby se
nám nakonec dívčí družina neztratila, musela je zachránit
Sváča. Nakonec se obě družiny našly a společně došly na
místo, kde se měly sejít. Zde proběhlo i krátké vyhodnocení
první části. Protože počasí nebylo úplně letní, raději jsme
pokračovali dále přes Rozběřice a Úvozem mrtvých na Chlum.
Došli jsme až k muzeu, kde jsme se dozvěděli další úkol. Na
Chlumu jsme měli obejít několik míst a zkusit připravit otázky
pro druhou družinu.
Tak jsme se vydali
Skautský oddíl
do Ossaria, na malý
Jednička
vojenský hřbitov, k
Hradec Králové
dělostřelecké baterii
a k rozhledně. Každá
z družin se vydala
jiným směrem.
Děvčata se vydala na
nejvzdálenější místo
k památníku 1.
rakouského sboru a
kluci šli pátrat do
Ossaria. Po necelé
hodince jsme se opět
sešli u muzea,
a b y c h o m
zkontrolovali naše
otázky a správné
odpovědi. Nebylo to
Chlum a okolí 16. 9. 2017
jednoduché ani pro

jednu družinu správně odpovídat na otázky druhé družiny.
Každá si pro tu druhou vymyslela opravdu zapeklité otázky.
Bohužel jejich znění zapadlo v dalším programu výpravy. S
drobným mrholením jsme se rozhodli vystoupat na
rozhlednu. Někteří museli překonat strach ve zdolání více
jak sto osmdesáti schodů na vyhlídkovou plošinu, ale
nakonec jsme vystoupali všichni. Jen rozhled nebyl úplně
ideální. Po společné vrcholové fotce jsme sestoupali opět
dolů a zabrali zastřešený altánek. Zde Siggi vytáhl GPSku a
naším úkolem bylo nalezení kešky v nedalekém amfiteátru.
První se k hledání vydali kluci. A už za necelé tři minuty
hlásili nález. Možná to bylo i tím, že Čelovka si pamatoval
ukrytí kešky ze své dřívější návštěvy. Pak se k hledání
vydala děvčata. Kluci s napětím sledovali hodinky, jestli
náhodou děvčata nepřekonají jejich čas. Když bylo jasné,
že se tak nestane, vypukl mezi chlapci vítězný pokřik.
Děvčatům hledání zabralo dost času, ale i ony nakonec
možná i s pomocí kluků krabičku našly. Nasvačili jsme se a
pokračovali dále po červené značce přes mauzoleum na
Chlumu do obce Lípa. Zde jsme opustili turistickou značku,
přešli státní silnici a dále pokračovali mezi poli. Sváča si
chtěla udělat doma hezkou dekoraci a tak vyhlásila soutěž,
kdo uvidí první šípkový keř, aby řekl. Kdo první objevil keř
není již důležité, ale spíše to, co se dělo dále. Najednou si
chtěl každý natrhat alespoň dvě kila šípků domů. To alespoň
tvrdil Sirka. A tak jsme postupně šli od jednoho keře ke
druhému a trhali šípky. Kromě šípků jsme objevili i květ
čekanky. Chvíli jsme zvažovali zda máme vykopat kořen na
černou kávu. Ale nakonec jsme od toho ustoupili. Protože
jsme šli podél polí s cukrovkou, někdo přinesl jednu bulvu.
Asi to většina z nás neznala a tak, když jsme ji očistili a
řezali na slabé plátky, většinu překvapila sladká chuť.
Těmito kulinářskými experimenty jsme si krátili cestu do
Střezetic. To se již počasí zhoršilo a začalo drobně pršet. Za
deště jsme došli až k památníku jezdecké srážky u Střezetic.
Tam nás zastihl opravdový lijavec na pláštěnky. Naštěstí
neměl dlouhého trvání. Po nalezení další kešky jsme se
vydali na vlak do Dlouhých Dvorů. Do odjezdu vlaku nám
zbýval ještě nějaký čas, který jsme využili k divadelním
představením jednotlivých družin. Děvčata si připravila
krásné ztvárnění Šípkové Růženky a kluci nám předvedli
malý úryvek z Jamese Bonda. Chvíli příprava a divadel
využila Sváča k přípravě poslední hry. Čekalo nás
netradiční pojetí hry Kámen, nůžky, papír. Místo stříhání
jsme však museli měnit kartičky se symboly tak, aby
vyhrála jedna z družin. V prvním kole vyhráli s převahou
kluci. V dalším kole byly síly vyrovnané, ale nakonec
zvítězila děvčata. Opět začalo drobně pršet a tak jsme se
schovali pod střechu a chvíli počkali na vlak. Ten přijel na
čas a tak i na Hlavním nádraží na nás nemuseli rodiče čekat.
Po dlouhé době to byla výprava, na které nám nepřálo
počasí. Doufejme, že jsme si to vybrali a příště nás již čeká
jenom sluníčko.

Co nás čeká

Pravidelné schůzky
S novým měsícem začínají opět schůzky na dvou místech.
Opět se všechny družiny vystřídají v klubovně a také na
vycházce na Plachtu. Konkrétní rozpis pro jednotlivé družiny
je následující:
Datum
Plachta
Klubovna
10. 10.
Červená
Modrá, Žlutá, Zelená
17.10.
Modrá
Červená, Žlutá, Zelená
24.10.
Žlutá
Červená, Modrá, Zelená
31. 10.
Zelená
Červená, Modrá, Žlutá
7.11. společná schůzka všech družin v klubovně

14. 10. Oddílová výprava na Kuňku
V říjnu se měla uskutečnit další víkendová výprava. Ale
bohužel se nám jednak nepodařilo zajistit slíbené ubytování v
Jilemnici a také vzhledem k pracovním povinnostem nebyl
dostatek vedoucích, proto jsme se rozhodli uskutečnit
náhradní variantu a to jednodenní výpravu na nedalekou
Kunětickou horu.
Takže základní informace k naší další výpravě. Sraz bude
opět u pošty na Hlavním nádraží v sobotu 14. 10. v 8.45 hodin a
návrat je plánován na 17 hodinu opět na Hlavní nádraží. S
sebou si každý vezme věci na jednodenní výpravu, jídlo a pití
na celý den a skautskou průkazku. Na výpravu budeme vybírat
50,-Kč na vlak.

Listopad
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
Narozeniny
1. 10. Žižka
4. 10. DžíPí
11. 10. Řezbář
13. 10. Básník
16. 10. Mech

Svátky
15. 10. Vanilka, Žabka
18. 10. Šerpa

Úklid klubovny
Zametení podlahy
Vynesení košů

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

Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

10. 10. Modrá
24. 10. Červená
31. 10. Žlutá

... a na závěr?
Na závěr tohoto čísla bychom vás chtěli poprosit za
trpělivost a možná i užší spolupráci s vedením oddílu,
abychom to vše zvládli a společně s vašimi dětmi si užili
krásné chvíle na společných akcích. Děkujeme
Siggi, Sváča, Sqoterka, Pepek, Večerníček, Miska, Gůgl, a
Žabák
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