Junák - svaz skautů a skautek ČR
1.oddíl Hradec Králové

„Jednička“
Středisko „Želivák“
Hradec Králové
Zpráva o činnosti oddílu v roce 2010

O Junáku
Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické
občanské sdružení ve smyslu zákona 83/1990 Sb., sdružující své členy
a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení,
rasy nebo jiných rozdílů. Se svými 45 000 členy je největším
občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Je členem světových
organizací skautek WAGGGS a skautů WOSM a hlásí se k jejich
poslání, zásadám a metodám. Je dále členem organizace dospělých skautů ISGF.

Poslání Junáka
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních,
mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život
připraveni plnit povinnosti k sobě samý m, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému
společenství v souladu se zásadami stanovený mi zakladateli skautského Hnutí.

Krátká historie Jedničky
Historie 1.oddílu se začala psát podle posledních zpráv již v roce 1968
ve skautském středisku v Kuklenách. Prvním z vůdců oddílu byl br.Blažek. Oddíl pod
jeho vedením pomáhal s budováním nové skautské klubovny v Kuklenách, kde
odpracovali členové oddílu desítky brigádnických hodin. Klubovna byla slavnostně
otevřena v červnu 1969. Hned po otevření klubovny nastali práce na přípravě letního
tábora. Díky velké zásluze br.J Kryspína bylo prostřednictvím paní Strnadové získáno
tábořiště v povodí Želivky mezi obcemi Vřesník a Sedlice. Na tomto místě se konal první
tábor ŽELIV 1969 aneb Tábor u Kruťasů.Na stejném místě se konal i tábor v roce 1970.
Vůdci oddílu byli tehdy br.Drahorád (Vlasta), br,Andra (Pípa) a br.Naxera (Skukum) a
členem oddílu byl i současný vůdce našeho střediska Ondra Rejsek. Po nuceném
rozpuštění Junáka v roce 1970 skončila i činnost oddílu. K obnovení činnosti se dostal
po dlouhých 20 letech na jaře v roce 1990. Přesněji 25.března. to se konala první
oddílová schůzka. Ve vedení oddílu tehdy byli Pifík (Josef Potůček), Ondra Rejsek,
Pavel Entrich a Jirka Balek. A členy oddílu byli Míra Kváča (Béčko), Ondra Rejsek
(Veverčák) a malý Pifík (Pepa Potůček ml.) a další. Oddíl se scházel na pravidelných
schůzkách v kuklenské sokolovně. V létě 1991 se účastnil střediskového tábora na
Želivce. Oddíl se od počátku potýkal s malým počtem členů. Ještě o rok později se
účastnil střediskového tábora, kde se zapojil do táborové hry pořádané 12. oddílem. Po
prázdninách většina členů odešla na školy a činnost oddílu pomalu skončila.
Na další obnovení činnosti si oddíl musel počkat dlouhých deset let. To se činnost
oddílu přesunula z Kuklen do Malšovic. V září 2002 se uskutečnil první nábor na
malšovických školách a do oddílu začalo chodit prvních čtrnáct chlapců. (Prófa, Indián,
Kvapník, Vítek, Lékárník, Franta a další). Do vedení oddílu nastoupil Vláďa Bátor (Tom)
a Vláďa Plášil (Siggi). Od té doby se činnost oddílu neustále rozvíjí. Na první
robinsonádu jsme vyrazili na jaře 2003 do Českých Petrovic. Od té doby se konají
oddílové robinsonády minimálně dvakrát do roka.
V roce 2007 došlo k rozšíření vedení oddílu. V tomto roce přistoupil Josef Dytrych
Pepek a začala se zúčastnovat Zuzana Bobrovová - Žížala. Oddíle se pevně usídlil v
Malšovicích a rozvíjel svoji pravidelnou činnost. V roce se jako tradičně zučastnil
střediskového tábora. A začátkem dalšího skautského roku (rok 2008) se přidala do
vedení oddílu Linda Uhlová Sova. První samostatný oddílový tábor jsme uspořádali až
v roce 2009 a to v Tatenicích. Tábora se zůčastnilo 20 táborníků a 4 členové vedení.
Tématem celo táborové hry byla zlatá horečka na Aljašce.

Vedení oddílu:
Vedoucí oddílu:
Vladimír Plašil - Siggi
Technik
Skautuje od roku 1990

Zástupce vedoucího oddílu:
osef Dytrych - Pepek
Vedoucí oddělení v potravinách
Skautuje od roku 1990

Zástupce vedoucího oddílu:
Linda Uhlová - Sova
Na mateřské dovolené
Skautuje od 1995

Zástupce vedoucího oddílu:
Zuzana Bobrovová - Žížala
Lékárnice
Skautuje od 1990

Zástupce vedoucího oddílu
Petra Svačinová - Sváča
Studentka postgraduálu Farmacie
Skautuje od roku 2010

Další kteří vypomáhají s činností oddílu¨
Monika Kozubková Veverka
Barmanka
Skautuje od roku 2010

Cyril Havel
Student postgraduálu, grafik
Skautuje od roku 2010

Členové oddílu
Oddíl se skládá ze šesti družin mladších, které se pravidelně schází na svých
schůzkách každý týden v klubovně v Malšovicích a z družiny roverů, která pravidelné
schůzky v klubovně. Tato družina pomáhá s vedením oddílu.

Družina Lišek
Žlutá

Stopař
Viktor
Dominik
Radim
Turbánek
Skála

Družina Delfínů
Modrá

Ája
Eliška
Klára
Piškot
Šárka

Družina Jestřábů
Oranžová

Vodník
Zezi
Míša
Lukáš
Gladiátor
Lukáš

Družina Veverek
Hnědá

Družina Káňat
Zelená

Družina Ještěrek
Fialová

Krysa
Amazonka
Nšoči
Simča
Terezka
Alča

Večerníček
Miska
Kačer
Jáchym
Adam

Světluška
Kaťák
Anežka
Sára
Melmen
Plšík

Roverský kmen

Prófa, Špalek, Kvapník, Vítek

Činnost oddílu v roce 2010
Leden
Turnaj ve florbale
Tak máme za s sebou další ročník florbalového turnaje. Letos se tohoto turnaje
zúčastnily dvě naše družiny. Družina Ještěrek a skauti, které doplnil Holub Háček. Obě
družiny v náročném turnaji uspěly. Ještěrky skončily na krásném 2.místě a skauti svoji
kategorii vyhráli a získali tak do držení putovní pohár.

Poradní skála
Po dlouhé době se opět uskutečnila další Poradní skála na Plachtě. Počasí nám
přálo. Bylo krásných osm stupňů pod nulou a obloha bez mráčků.
O tradiční oheň na poradní skále se tentokrát postarali naši skauti - Kvapník, Víťa a
Špalek za což jim náleží velký dík.
Každý z nováčků si odnesl z dnešní poradní skály svůj zápisník, šátek a stezku a tak se
stal právoplatným členem našeho oddílu.

Únor
Návštěva tělocvičny
I letošní návštěva tělocvičny byla super. Měli jsme totiž možnost navštívit zázemí
cirkusu. A tak se z nás stali artisté, krotitelé dravé zvěře i akrobaté.

Zimní tábor v Jilemnici
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.

Březen
Návštěva Malšovické knihovny
Na úterní schůzku 16.3. jsme se vydali do dětského oddělení Malšovické knihovny.
Přivítala nás velice milá paní knihovnice. Ta měla jenom strach, abychom se všichni do
malé knihovny vešli. Po příkrých schodech jsme vystoupali do útulného dětského
oddělení. Posadili se na židličky a polštáře. Paní knihovnice nás ještě jednou přivítala a
řekla nám základní informace o místní pobočce. Pak jsme se rozeběhli po knihovně a
prohlíželi knížky, které nás zrovna zajímaly. Na závěr návštěvy jsme dostali od paní
knihovnice na památku záložku do knížky.

Výprava Apollo a vycházka s rodiči
O víkendu se uskutečnila oddílová výprava pod názvem Program Apollo. V pátek
jsme navštívili královéhradeckou hvězdárnu. Zde jsme mohli pozorovat Měsícc, Saturn
a Mars. Podívali se na krátký film o Sluneční soustavě a na konec si Světluška prosadila
velice oblíbený film "Kráva na měsíci". Pokud litujete, že jste tento báječný film neviděli,
podívejte se do naší videogalerie.
V sobotu pokračovala naše výprava společnou procházkou s rodiči po planetární
stezce. Podle hodnocení rodičů, to byla parádní procházka, kde si všichni mohli
vyzkoušet spoustu zajímavých věcí.

Duben
Svatojiřská výprava na Valdštejn
Na naší další oddílovou výpravu jsme se vydali do Českého ráje. Díky Zuzce,
která zajistila ubytování na Valdštejně jsme si mohli užít víkend na hradě. Tématem bylo
rytířství a pomoc králi Cýrovi Dobrotivému s vyhnáním strašidla Gelrtůdy z hradu.
Během celého víkendu jsme plnili sedm rytířských cností, abychom se mohli stát
váženými a statečnými rytíři. Mezi rytířské cnosti patřilo plavání, poezie, lov, souboje a
další

Za každou splněnou rytířskou cnost získal každý nálepku do svého erbu.
Nejcnostnějšími rytíři se staly Světluška a Plšík, kteří se museli podělit o cenu pro rytíře.

Květen
Závody světlušek a vlčat
Máme za sebou další ročník závodů světlušek a vlčat. Tentokrát se závody konaly
v Šimkových sadech a jejich tématem byla Doba Ledová. Za náš oddíl se zúčastnili
závodu pouze tři závodníci (Vanda, Matěj a Stopař). Protože jsme nebyli schopni
sestavit kompletní hlídku museli jsme doplnit naše reprezentanty od dvě vlčata z
Nového Hradce. Ale i takto namíchaná hlídka si se závodem poradila velice dobře a
nechala na trati celé své závodní srdce. Při vyhlášení výsledků jsme byli všichni
příjemně překvapeni jejich umístěním. V silné konkurenci pěti hlídek vlčat z oddílů z
celého Hradec se naše hlídka neztratila a skončila na krásném druhém místě, které je i
postupové do krajského kola. Tímto celé hlídce blahopřejeme k parádnímu úspěchu.

Výprava za sochama
V sobotu 22.5. jsme se vydali na další oddílovou výpravu. Tentokrát byl naším
cílem Betlém u Kuksu a moderní křížová cesta u Žírče. Výpravu jsme zahájili na nádraží
ve Dvoře Králové a pak jsme pokračovali po červené značce směrem k Betlému. V první
části měli jednotlivé družiny za úkol nalézt stromy a květiny, které dostaly sepsané na
archu papíru. Některé byly jednoduché, ale hledání jiných zabralo družinám spoustu
času. Asi nejvíce jim dalo hledání kostivalu. Cestou jsme objevili i pěknou stopu velkého
psa, kterou jsme se snažili odlít. Družina Lišek i Jestřábů se s úkolem poprala na
výbornou. Jestřábům se podařilo odlít opravdu unikátní stopu. Pak jsme navštívili
Betlém. Na louce plného lučního kvítí jsem si prohlédli zajímavé sochy a pod
železničním mostem si každá družina uvařila výbornou polévku. Pak už nás čekala jen
krátká cesta na nádraži na Kuksu.

Červen
Námořní akademie na Seči
O víkendu 4. - 6. června proběhla u přehrady na základně pardubických vodáků na
Seči dobrodružná průzkumná robinsonáda střediska Želivák. Této akce se zúčastnili
děti i z ostatních oddílů střediska.

Návštěva Filharmonie
Právě na tento den připadla naše jubilejní třístá schůzka. Ano, je to tak. Od založení našeho
oddílu před osmi lety jsme se sešli na našich schůzkách již tolikrát. A tak jako malou oslavu
tohoto výročí nám Sova domluvila návštěvu hradecké Filharmonie. Konkrétně tedy prohlídku
rekonstruované budovy na nábřeží. Účast byla opět velká. A pro naše nováčky to byla i
taková malá slavnost. Na podiu Filharmoie dostal každý své oddílové tričko. Více informací k
této akci nemáme a tak nezbývá než odkázat na fotky z této slavnostní akce na Rajčeti.

Červenec
Tábor ve Starém Řecku
Na letošní tábor jsme se vydali do podhůří Jizerských hor do malé vesničky
Jindřichovice pod Smrkem. Ten letošní byl zase o trošičku náročnější. Museli jsme se
postarat o více hladových krků, dovážet pitnou vodu a zvládnout vaření pod plátěnou

střechou. Vše nám povedlo a tak jsme si užili krásné dva týdny v podhůří Jizerských hor.
Táborem nás provázel Homér, který se ocitl v našem století po průchodu časovou
bránou. A protože se ocitl na našem na táboře pozval nás k putování po starověkém
Řecku. Díky jeho šarmu a znalostem starověku jsme se seznámili s různými Řeckými
bájemi. Bojovali jsme s medůzou, prošli jsme se podsvětím Tartaru, pomáhali jsme složit

Tantalova syna Pelopa, museli jsme vyjít z bludiště, zúčastnili se soudu u krále Midase.
Bůh Dionýzos nás pozval na své Bakchanálie a na závěr jsme se mohli zúčastnit
báječné hostiny na Olympu. Během tábora jsme podnikli i několik malých výletů do okolí.
Navštívili jsme nedalekou ekofarmu, podívali se na velké mraveniště. Nestarší se vydali
na dvoudenní putování po Jizerských horách s báječným přespáním na jejich
hřebenech, mladší zase navštívili krásný zámek ve Frýdlantu. I na letošním táboře
vycházel táborový časopis Posel Olympu. Po skončení tábora louka vypadala tak, jako
by se na ni žádný tábor ani nekonal.

Navštívili jsme nedalekou ekofarmu, podívali se na velké mraveniště. Nestarší se
vydali na dvoudenní putování po Jizerských horách s báječným přespáním na jejich
hřebenech, mladší zase navštívili krásný zámek ve Frýdlantu. I na letošním táboře
vycházel táborový časopis Posel Olympu.

Po skončení tábora louka vypadala tak, jako by se na ni žádný tábor ani nekonal.

Září
Zahájení nového školního roku
Na konci prázdnin se upravily prostory klubovny. Vyvěsili se táborové artefakty a
sestavili další nové stoly a židle pro naše družiny. Schůzky se rozdělily na mladší a
starší. Mladší se schází na svých schůzkách v Úterý a straší mají schůzky pravidelně ve
středu.

Výprava na Báru
V sobotu 18.9. jsme se vydali na první výpravu v novém školním roce. Naším cílem byla
rozhledna Bára na Chrudimí. Vlakem jsme dojeli do Statiňan, kde jsme nejprve zamířili
na místní zámek, kde je v současné době hypologické muzeum.Prošli jsme zámeckým
parkem a se zastavili u výběhu koní a pokračovali dále po žluté turistické značce směr
Kočičí hrádek. Ten jsme obsadili na dlouhou hodinu, abychom si vyzkoušeli jaké to je
obléhat takový hrad. A nebo jaké to je hrad bránit. Po ubránění či obsazení hradu jsme
po krásné lesní cestě došli až na zajímavou rozhlednu Bára. Tato rozhledna je
postavena z dřevěných hranolů ve tvaru jehlanu, kde uprostřed je zavěšené točité
schodiště. Výhled z plošiny byl nádherný. Chrudim i část Pardubic byla jako na dlani. Na
Čertově skále jsme provedli i malý geologický průzkum a dozvěděli jsme se něco o
historii tohoto místa, kdy bylo ještě zalité mořem.

Říjen
Výprava do Krkonoš
I letos v říjnu jsme se vydali na další podzimní robinsonádu. Tentokrát se naším
cílem stala chata Junák ve Velké Úpě.Tato akce byla přípravou na velké světové setkání
skautů ve Švédsku, kterého se zúčastní naši nejstarší. Po příjezdu a ubytování jsme si
zahráli nějaké hry a zazpívali známé písničky z tábora. A šli jsme na kutě. Druhý den
jsme se vydali na celodenní vycházku na Černohorské rašeliniště. Škoda jen, že nám
nepřálo úplně počasí a tak se nám výhledy na hřebeny hor zůstaly skryty v mracích.
Cestou zpět jsme předvedli na "Václaváku" dalším turistům kankán. Ne, že bychom
chtěli tančit, ale k tanci nás donutila zima. Na chalupu jsme došli, když se začalo pomalu
stmívat. Večer nás navštívil p. Skalka z KRNAPu, který měl moc zajímavou přednášku o
Krkonoších. V neděli nás opět přivítalo sluníčko. A tak jsme se hned vydali na Portášky,
kde probíhaly závody horských kol. Chvíli jsme okukovali trať a pak jsme se vydali zpět
na chalupu, kde nás měl čekat oběd. Ale protože vše ještě nebylo uvařeno tak jsme se
rozhodli, že se vydáme ještě na Sněžku. No spíše na kráznou vyhlídku na ni. Zde jsme si
udělali i pamětní fotku, která nám vyšla v MF Dnes(20.10.2010). Po návratu ze Sněžky
byl již oběd hotov a my se mohli pustit do výborné čočkové polévky. Pak jsme uklidili
chatu a vydali se na cestu domů.

Listopad
O poklad Hradeckých měšťanů
Něco okolo třetí hodiny odpolední se většina z nás přesunula na Malé náměstí, kde se
jako každoročně konala hra O poklad hradeckých měšťanů. Zde nastoupilo dvacet
družinek, které proti sobě v městských uličkách sváděly boje. Řešili jsme nejrůznější
úkoly, které se týkaly města, a zároveň se snažili o uhýbání se nemilosrdným střelám,
které přicházely od soupeřů. První část hry skončila někdy okolo čtvrt na šest a tři
vybraní z každé družiny se odebrali na vyhodnocení úkolů. Pak podle součtu bodů se
družiny vydaly do druhé etapy. Ta už spočívala jen v rychlé domluvě a běhu. Tmavými
uličkami města, přes náměstí na Kavčí plácek, po schodech dolů k Žižkovým sadům a
hledat. Co? Poklad přeci. Kdo bude první, získá jeho obsah. Nakonec po trochu
zmateném hledání se poklad přeci jen našel a šťastná družinka si ho pyšně odnesla
zpět na náměstí. Tam ti nejlepší dostali patřičnou odměnu a s ozvěnami oddílových
pokřiků se všichni rozešli do svých domovů. Večerní hru si všichni více než užili a já to
můžu jen potvrdit. Tak tedy dalšímu turnaji a večerní hře třikrát zdar! (Skippy)

Prosinec
Mikulášská výprava na Plachtu
Vydali jsme se mrazivým podvečerem směr Plachta. Už na sídlišti jsme se snažili
přenést oheň přes mostek do pekla, ale vítr byl silnější. A tak nám svíčky stále zhasínaly.
Nakonec jsme pokus se svíčkami vzdali a pokračovali dále se svíčkami v kapse. Kousek
za panelkou jsme uspořádali první větší koulovačku. Nebyl snad nikdo, kdo by se
nevyválel ve sněhu. Protože nám začali být trošku zima pokračovali jsme dále směr
Plachta. NA Plachtě každý vyfasoval po dvou prskavkách. Zkoušeli jsme vytvářet různé
obrazce, které pak Pepek fotil. Prskavky byly moc krátké a tak jsme měli brzy vyprskáno
a pokračovali jsme za svitu měsíce dále. Další naše zastávka byla na větším
prostranství, kde jsme si vyzkoušeli čertovskou honičku. Honil vždy ten, kdo měl ma
hlavě čertovské vlasy. Kdo měl trošku větší hlavu měl smůlu, protože mu paruka
neustále padala. Opět pěkně vyválení od sněhu nabrali pomalu kurs zpět do klubovny.

Za Betlémským světlem
Na letošní vánoční výpravu jsme se vydali až do dalekého Betléma. A proč tak
daleko? Rozhodli jsme se, že vyzkoušíme co obnáší dopravit světlo z Betléma až k nám
do Čech.

Oddílový časopis
Oddílový zpravodaj vychází pravidelně každé první úterý v měsíci. Přináší
informace o činnosti oddílu v minulém měsící a přehled akcí v následujícím období. Dále
přináší další informace ze života oddílu.

Webové stránky
Na webových stránkách našeho oddílu se všichni dozví aktuální informace o
činnosti oddílu. Jsou zde uvedeny informace o termínech schůzek, plánovaných akcích
a i o proběhlých akcích oddílu.

www.jednickahk.estranky.cz

Fotogalerie na Rajčeti
Na internetové galerii oddílu jsou pravidelně zveřejňované fotografie ze všech
akcích, které jsou pořádány oddílem, nebo kterých se oddíl zúčastňuje.
http://jednickahk.rajce.idnes.cz/

Děkujeme všem, kteří nás podporují:
Město Hradec Králové

Krajská rada Junáka

středisko Želivák

Královéhradecký kraj

RTV Data, s.r.o.
Mánesova 902
500 02 Hradec Králové

Bazalka
Karla Hynka Máchy 747/9
50002 Hradec Králové

