Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
je za námi první pololetí dalšího školního roku.
Pololetí, které bylo nabité spoustou schůzek i velkých
oddílových akcí. Ale nyní je před námi další půl rok, který
slibuje další báječné akce. O tom, co nás čeká se opět
dozvíte v pravidelných rubrikách. Máme za sebou i
historicky první zimní tábor, který se podle prvních reakcí
vydařil. A tak jak jsme skončili první pololetí táborem tak i
druhé pololetí zakončíme dalším naším letním táborem.
Takže vám přeji opět spoustu krásných chvil při našich
schůzkách, výpravách a dalších oddílových akcích.

Co se událo v lednu
8.-10.1. Prahou plnou strašidel
Tato akce byla pro malý zájem starších členů Jedničky
zrušena. Tak snad příště najdeme tajemná pražská
strašidla.

16.1. VI. ročník florbalového turnaje
Tak je za námi další ročník
oblíbeného turnaje ve florbele. Jeho již 6.ročník pořádalo
opět středisko z Nového Hradce. Turnaje se za náš oddíl
zúčastnily dva týmy. Tým Ještěrek ve složení Světluška,
Melmen, Sára, Plšík a Anička a tým skautů ve složení
Kvapník, Vítek, Víťa a Holub-Háček. Úderem deváté
hodiny zahájil turnaj Mauglí, který přivítal všechny
účastníky a v krátkosti vysvětlil pravidla turnaje a systém
jednotlivých utkání. Po krátké přestávce se turnaj rozjel na
plné obrátky. V horní tělocvičně nastoupila ke svému
prvnímu utkání družina Jěštěrek proti týmu z Nového
Hradce. První utkání bylo pro naše Ještěrky pohodovou
procházkou a zahřátím do dalších bojů. Skauti zahájili
turnaj utkáním proti skautům ze 20. oddílu. Prvním utkáním
prošli také bez zaváhání. V brance našeho týmu se skvěle
vyznamenal Holub, který vychytával spoustu střel, které na
něj pálili útočníci soupeřů. Občas se stalo, že ho i některá
střela překvapila, ale to bylo spíše vyjímkou. Skauti prošli
celým turnajem bez porážky a tak mohli při vyhlášení
výsledků držet na svými hlavami pohár pro vítěze.
Ještěrkám se v turnaji také
dařilo. Z loňského roku
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výsledků a předání cen jsme se rozloučili s letošním turnajem
pokřikem jednotlivých družin a oddílů. Na úplný závěr jsme
museli udělat několik pamětních fotek do našeho oddílového
alba. Turnaj byl opět perfektně připravený a tak děkujeme
organizátorům za pozvání a už nyní se těšíme na další ročník.

22.1. Poradní skála na Plachtě
V pátek 22. ledna jsme se sešli o půl páté před klubovnou,
abychom se pak společně vydali na Poradní skálu. Opět po
několika letech jsme se totiž rozhodli o obnovení tradice
Poradní skály na Plachtě. Letos k tomu bylo i o důvod více
díky novým vlčatům. V předstihu vyrazili Kvapník, Vítek,
Špalek a Sova, aby vše připravili. My ostatní jsme za nimi
vyšli asi s půl hodinovým zpožděním, kdy jsme čekali na Víťu,
kterému ujel autobus. Počasí bylo přímo ideální. Několik
stupňů pod nulou, všude bílo a klid. K Plachtě jsme již
docházeli za šera a tak oheň krásně osvětloval Poradní skálu.
Cestu vpředu stále prozkoumával malý Matěj. Prolezl každou
odbočku, vylezl na každý kopeček a byl stále mezi prvními. A
protože i při zpáteční cestě byl stále první, že mu tento
průzkum vysloužil přezdívku Stopař. Po příchodu na Poradní
skálu jsme si svlékli bundy, aby bylo vidět naše nové krojové
košile a mhli jsme slavnostně zahájit naše setkání. V čele stáli
naši skauti, kteří drželi oddílovou totemovou hůl s novými
stužkami, Siggi. Ostatní účastníci setkání utvořili kruh okolo
ohně a posadili se jako vlci. Na úvod proběhl zahajovací rituál,
kterým vždy zahajujeme poradní skálu. Pak Siggi přivítal
všechyn účastníky a sdělil nováčkům, že jsou přijati do naší
smečky. Pak se každý vydal po svíčkách a v hlubokém sněhu
na tři stanoviště, kde obdržel věci potřebné k životu ve smečce.
U Sovy se Zuzkou každý nováček obdržel svůj žlutý šátek s
turbánkem a stezku, Kvapník s Vítkem předali každému
zápisník a kolečko zakončili u Siggiho, kde se podepsali na
pamětní listinu. Když si každý obešel všechny zastávky vrátil
se ohřát k ohni. Po příchodu posledního jsme vytvořili
Gilwelský kruh a zazpívali si večerku. Nejstarší jsme nechali
na místě, aby se postarali o oheň a my ostatní jsme se vydali na
cestu ke klubovně. Začala být pořádná zima a tak byl nejvyšší
čas vydat se do klubovny. Tak jsme si uvařili dobrý čas a čekali
až si pro nás přijdou rodiče. Celá akce proběhla v krásné
přátelské atmosféře, ale i také za pořádné zimy.

1.oddíl Junáka
Hradec Králové

Na Plachtě 22.1.2010

Zimní tábor v Jilemnici
30.1. - 3.2.2010
Letos jsme pořádali historicky první zimní tábor našeho
oddílu. K uspořádání tábora však vedla dlouhá cesta. Vše
začalo loni, kdy se nejstarší skauti z našeho oddílu
zúčastnili zimní expedice s 24.oddílem do Jeseníků. Při této
expedici vznikla první myšlenka o uspořádání našeho
zimního tábora. Na podzim jsme začali se sháněním
vhodných prostor. Jednu chvíli to vypadalo, že se nám
žádnou chatu či vhodný objekt nepodaří sehnat. Po
uveřejnění naší žádosti na skautské křižovatce se ozvalo
hned několik skautských středisek s nabídkou prostor. A tak
jsme se mohli rozhodovat mezi klubovnou ve Vrchlabí,
chatou ve Velké Úpě, myslivnou na Vysočině či klubovnou
v Jilemnici. Nejvíce se nám zamlouvala chata v Úpě, ale po
upřesnění termínu byla bohužel na prázdniny zamluvená
(na této chatě se konala jedna naše letní robinsonáda). A tak
jsme se nakonec rozhodli pro klubovnu v Jilemnici a
musíme konstatovat, že to bylo rozhodnutí dobré. Ideální
prostory pro pořádání zimní akce. Dobré zázemí a i poloha
klubovny byla dobrá. Kousek od lesa a zároveň kousek do
města.A tak mohli vypuknout přípravy v plném proudu.
Program tábora byl inspirován knihou: "Farley Mowat:
Stopy ve sněhu". Kniha vypráví příběh dvou chlapců, kteří
se vydají s jedním indiánským kmenem na cestu na daleký
sever, aby pomohli indiánům s lovem sobů a zachránili tak
hladovějící indiánský kmen. Cestou zažívají spoustu
dobrodružství. Když se jednoho dne vydají sami na kánoi
po jezeře a v peřejích ztroskotají musí se postarat i sami o
sebe a pokusit se vrátit se domů. Nakonec se vše povede a
chlapci se šťastně vrátí ke svému kmeni. Tuto knížka určitě
stojí za přečtení.Anyní již k tomu, co jsme na táboře zažili.

Sobota 30.1.
Sraz všech účastníků tábora byl v sobotu 30.1. na
parkovišti u Koruny. Zde se všechna zavazadla, lyže, boby a
buchty od maminek naložily do aut. (Zde musíme
poděkovat mamince Stopaře za pomoc s odvozem věcí do
Jilemnice.) Vybraly se potřebné doklady a vyslechly
poslední rady a prosby rodičů a šlo se na vlak. Cesta
vlakem do Jilemnice trvala asi hodinu a půl. Mezitím už
naše doprovodná auta vyložila všechno vybavení v
klubovně a mohla přijet pro nejmladší na nádraží. Jediný
komu se nechtělo vystoupit z vlaku byl Jáchym. Až když
mu Pepek vzal batoh byl ochoten vystoupit. Po příchodu do
klubovny bylo třeba ubytovat všechny účastníky tábora.
Naštěstí klubovna nabízí spoustu prostorů a tak děvčata
využila menší z ložnic a kluci obsadili druhou s
trojpatrovými postelemi. Nejstarší zabrali nejvyšší patro a
ti mladší si každý vybral tu svoji optimální postel.
Abychom načerpali další síly byl vyhlášen oběd. Každý si
vzal zabalené zásoby a jídelně se dal do jídla. Během oběda
přijela i Zuzka s Mílou, která doplnila tým vedoucích zatím
do plného počtu. Během oběda se všichni dozvěděli první
část příběhu o dvou chlapcích, kteří budou pomáhat
indiánům. A hned také každá z družin dostala první úkol.
Měla nalézt dům rodičů Jamieho. Aby dům mohly družiny
nalézt Siggi jim nadiktoval cestu. Pak už záleželo na
každém jak bude v hledání úspěšný. Někomu se při pátrání
podařilo obejít skoro celou Jilemnici, někdo se vydal na
úplně jinou stranu. První družina, která dům objevila byla
družina pod vedením Špalka. A i ostatní družiny našli ten
správný dům, který byl rodným domem Bohumila Hanče

známého lyžařského závodníka. Po návratu do klubovny byli
všichni z horského vzduchu nějak unaveni. Ale družiny čekal
další úkol. Jak se dozvěděli z pokračování příběhu, museli
Indiáni z kmene Kryů zajistit potřebné zásoby pro hladovějící
kmen daleko na severu. Každá z družin proto dostala sto
korunu a měla za úkol nakoupit potraviny o co největší
energetické hodnotě. Sic unaveni, přece jen se opět všichni
ustrojili a vydali do blízkého obchodu pro potraviny. Asi za
necelou hodinu se začali vracet první s nakoupenými
zásobami. Někdo měl opravdu zajímavý nákup. Memlenova
družina nakoupila spoustu sladkostí. Sladké špagety, nějaký
popcorn a jiné. Špalek nakoupil pro každého Kinder Bueno a
čokoládu do družiny, Kvapníkova družina nějaké čokolády a
sojové suky. Nejjednotnější nákup měl Vítek. Ten nakoupil
sojové suky za celou stovku. Tím také zvítězil, protože suky
jsou opravdu energeticky hodně výživné. Naštěstí se nikdo
neřídil radami Zuzky, že je dobré koupit olej a podobné
suroviny. Po vyhlášení výsledků nás čekala večeře a po ní
promítání fotek a kousek z filmu o táboře. Tím nám skončil
první den zimního tábora.
Pokračování příště.

Co se chystá
Únor
20.2. Odpoledne v tělocvičně
I letos se opět vydáme do tělocvičny v Malšově Lhotě. Sraz
bude v 13.45 na zastávce autobusu u Čechů. Návrat bude opět
na zastávku u Čechů okolo 17 hodiny. S sebou si zabalte: Boty
do tělocvičny, oddílové tričko, malou svačinu, pití a dva lístky
na autobus nebo městskou kartu.. Případné další věci
dopřesníme na schůzce.
Březen
26.-27.3. Hvězdářská výprava
V současné době domlouváme ubytování v klubovně na Novém
Hradci. Letos bychom se odtud rádi vydali na hradeckou hvězdárnu.

Duben
23.-25.4. Svatojiřská výprava na hrad Grabštejn
Zatím máme předběžně na tento víkend přislíbenou možnost
strávit víkend na hradě Grabštejn. Tak nám držte palce, ať nám to
dopadne.

Květen
8.5. Závody světlušek a vlčat
21. - 23. 5. Májová výprava
Červen
4. - 6.6. Výprava s loděmi na Seč
O tomto víkendu se uskuteční letní robinsonáda na skautské
základně pardubických skautů na Seči. Letos se na Seč vydáme i s
našimi loděmi.

Červenec
17. - 31.7. letní tábor
Takže konečně je vše domluveno a tak vám můžete oznámit
konečný termín letošního tábora. Uskuteční se od 17.7 do 31.7.Letos
se vydáme na tábor do Jizerských hor kousek od městečka
Jindřichovice pod Smrkem. Cenu tábora přihlášky na tábor začneme
rozdávat na konci února. Tábor je určen pro všechny členy oddílu.
Během jarních měsíců se uskuteční tradiční setkání s rodiči. O
termínu budete včas informováni.
...a na závěr?
těšíme se s vámi se všemi na setkání na oddílových schůzkách a
dalších oddílových podnicích.
Siggi, Pepek, Sova, a Zuzka

