Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Do rukou se vám dostává jubilejní sté číslo našeho
oddílového časopisu. První číslo vyšlo také v říjnu přesně
před devíti lety v roce 2002. V prvním časopise vyšly
pokřiky družin a informace o naší výpravě na Stříbrné
jezero a jiné. Od té doby vychází časopis pravidelně každé
první úterý v měsíci. Ti z vás, kteří si jednotlivá čísla
ukládají, mají tak pěknou oddílovou kroniku, která
popisuje život našeho oddílu po jednotlivých měsících.
Přeji tedy vám všem i našemu časopisu hodně krásných
výprav, táborů a dalších oddílových i družinových akcí,
které společně prožijeme a pak i zaznamenáme do dalších
čísel časopisu. A tak do další stovky co nejvíce krásných
dobrodružství.

Co se událo v září
6.9. Zahajovací schůzka
Letošní zahajovací schůzka proběhla 6. září. Každý ze
členů oddílu dostal na konci prázdnin dopis s informacemi
o této schůzce. Co na ni bylo zajímavé bylo zahájení. V
dopise se každý dozvěděl, že schůzka začíná přesně ve čtyři
hodiny odpoledne,ale na srazu do zapískání nástupu oddílu
nesmí být nikdo vidět. A tak se všichni schovali za různé
keře a jiné překážky. Přesně ve čtyři Siggi zapískal a z
každého rohu a keře začali vyskakovat Jedničkáři, aby stihli
včas nastoupit. Ani jsme nestačili napočítat do třinácti a
oddíl byl nastoupen. Schůzku jsme zahájili pokřikem
oddílu a řekli jsme si první informace. Pak už následoval
program schůzky, který nám připoměl čas tábora. Opět
jsme se přenesli k Hobitovi, abychom opět prožili některá
dobrodružství tábora. A tak jsme opět putovali v sudech,
soutěžili jako Elfové a Hobiti, nebo jsme se snažili ochrátit
svého vůdce před vrahem druhé družiny. Také jsme
zavzpomínali na scénky od táboráků, kde Simča opět
předváděla šnečka a Myška, Eliška a Šárka jako vláček se
snažila opět šnečka přejet. To se už blížil konec naší
schůzky. Tak nezbylo než si rozdat oddílové časopisy a
rozloučit se.
První schůzka s nováčky se konala o týden později.
Letos jsme poprvé nerozdávali pozvánky ve škole, ale
nechali jsme uveřejnit krátký článek v Radnici, kde jsme
informovali o našich aktivitách. I přesto jsme uvítali v
našem oddíle několik nováčků. Družinu Lišek Daniel a .....,
družina Jestřábů se rozrostla o bráhu Stopaře Vojtu a
družinu Delfínů posílila Barča. A i na středeční schůzku
přišel jeden nováček. Je jím Anička, která posílí družinu
Veverek. Přejeme všem nováčkům, aby se jim u nás v
oddíle líbilo a našli u nás spoustu správných kamarádů.

24.9. Výprava za Slavníkovci do Libice
Na naši první oddílovou výpravu jsme se vydali na
úrodného Polabí. Naším cílem se stalo hradiště v Libici. Ale
než jsme do cíle naší výpravy došli čekala nás cesta plná
úkolů a dobrodružství. Sraz byl tradičně u pošty na hlavním
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nádraží. A pak vlakem do Poděbrad. Výstup z vlaku nás zavedl
přímo do krásného lázeňského parku, kde jsme zahájili i
dnešní výpravu. Ruzdělili jsme se na tři družiny, které pak
mezi s sebou po celou dobu soupeřily. Nejprve jsme se museli
vyfotit u jedné z lázeňských fontán. A pak už nás čekal první
úkol. Museli jsme se nepozorovaně dostat za stráže do
hradiště. Stráž představoval Pepek. Ten chodil jako správná
stráž po hradbách. My ostsní jsme se mohli pohybovat pouze
tehdy, když se nekoukal. Pokud byl někdo přitižen v pohybu
mesel se vrátit a pokus mule opakovat. Mezi prvními komu se
podařilo překonat stráž byl Večerníček a Čertík. Ostatním to
trvalo o chvíli déle. Další zastávka byla asi uprostřed parku a k
zastavení přímo vybízela řada sloupů. Úkolem každého bylo
co nejrychleji proběhnout mezi sloupy. Nebzlo to nic
jednoduchého. Zákony fyziky platily i u běhu. První sloupy šly
proběhnout docela snadno, ale s přibívající rychlostí bylo čím
dál tím obtížnější se mezi sloupy vejít. Nakonec se všem
podařilo proběhnout stanovenou trať. Po závodu jednotlivců
začal závod celých družin. Tam záleželo na každém z rádců jak
rychlí postup zvolí. I když první běželi lehce tak poslední
docela vláli. To bylo osudným družině děvčat. Skoro na konci
tratě se Mína nějak zapoměla a už to bylo. Naštěstí vše dopadlo
dobře a Mína to zvládla. Vyběhaní jsme prošli zbytek parku,
abychom se mohli vyfotit u legendárních hodin. Kousek od
nich je ukrytý i poklad a tak družina kluků pod vedením
Lékárníka šla poklad pomocí GPS hledat. My ostatní jsme na
ně počkali na náměstí, kde jsme si dali výbornou zmrzlinu.
Další naše cesta vedla po červené značce po břehu Labe směr
Libice. Ještě než jsme vyšli z Poděbrad jsme se seznámili s
plavební komorou. Pepek chtěl nejprve domluvit návštěvu
velína, ale to nám nedopadlo a tak jsme se podívali na komoru
alespoň z mostu. Pod mostem nás čekal další úkol. Měli jsme
napsat všechna domácí zvířata, která se mohla v dávných
dobách Slavníkovců chovat. Nejvíce jich sepsala Terezka se
svoji družinou. Ty pak mohli za odměnu jít hledat další poklad
se zajímavým názvem Poděbradská zoologická. Ostaní šli
pomalu napřed. Kousek za Poděbrady jsme počkali na
hledače, abychom společně vyzkoušeli svoji obratnost.
Asfaltová pěšina pro nás představovala malý potůček, který
jsme museli překonat nejlépe jedním skokem. Menším se to
podařilo na dva skoky a ti starší byli úspěšní i na jeden skok.
Pak jsme se pokoušeli přeskočit cestu snožmo. To už bylo
horší. Přece jenom byl potok docela široký. A bychom se
nepletli spoustě cyklistů či bruslařů museli jsme si vymyslet
heslo "cyklista", které znamenalo, že všichni uskočí z cesty.
Tak se každou chvíli ozývalo:"Cyklista", a všichni uhýbali z
cesty. Vysportovaní jsme se vydali na další cestu. Kousek za
Střelnicí nás přemohl oběd a tak jsme vybalili svoje svačiny a
na břehu Labe jsme obědvali. Dokonce jsme mohli pozorovat
babí léto, které se vznášelo na hladinou řeky. Posilněni
obědem jsme pokračovali dále. Kousek za soutokem Cidliny s
Labem jsme se pokoušeli odhadnout obvod stromu. Každá z
družin měla za úkol obejmout celý strom a pak odhadnout jeho
obvod. Bylo zajímavé jak se odhady lišily. Nejblíže k
správnému obvodu měla děvčata pod vedením Terezky.

Na další cestě
jsme narazili na
silniční most,
který jsme
podcházeli. Na
tom by nebylo asi
nic zajímavého
nebýt toho, že
boční stěna byla
o b l o ž e n a
h l a d k ý m i
k a m e n y, p o
kterých se pěkně
lezlo. Ale hlavně
dolů to pěkně
k l o u z a l o .
Zkoušeli jsme jak
se nám podaří
vyběhnout až na
Poděbrady - Libice
horní ochoz aniž
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bychom se museli
pomoci rukama. Pro někoho to byl úkol snadný, pro někoho
dost obtížný. Kousek za mostem se od nás odělila poslední z
družin, která ještě nehledala poklad. I ti poslední se vydali
hledat poklad. Zbytek oddílu počkal na hledače na rozcestí
zelené a červené značky. Tam také proběhla další hra. V ní
jsme dobívali hradiště. Vždy jedna z družin obsadila
hradiště vyznačené vlajkami. Uvnitř hradiště bylo devět
tenisáků, které měly ostatní družiny vynést z hradiště. Když
byl někdo zasažen musel si svůj život obnovit u nedalekého
stromu. Časový limit na získání míčků byl sedm minut.
První z míčků bylo vždy snadné získat, ale čím míčků v
území ubývalo, tím bylo obtížnější další získat. Asi nejlépe
si vedli .... Po náročném dobýváni tvrze jsme pokročili v
cestě. Za chvíli jsme již stáli v místě bývalé Slavníkovské
tvrze. Zde dostala každá z družin list papíru s úkoly.
Všechny se vztahovaly k Libicím. Za necelou půl hodinku
měly družiny projít několik míst v obci a zjistit např. kolik
lístků je na soše, odečít dva letopočty atd. Přesně ve třičtvrtě
na tři přišla první družina vedená Večerníčkem následovaná
ostatními dvěma družinami. Zkontorlovali jsme jednotlivé
úkoly. Ani jedné z družin se však nepodařilo nalézt
odpovědi na všechny otázky. Asi bylo málo času a nebo
zvolili špatnou taktiku. Ještě jednou jsme se prošli po
hradišti a vydali se dále. Opět po červené značce. Ta nás
provedla opět po ddálnicí do Libického luhu až na
křižovatku se žlutou. Na rozcestí těchto značek jsme se
dozvěděli, že do cíle nám už zbývají jen dva kilometry. Na
nádraží ve Velkém Oseku jsme dozaili chvíli před půl pátou.
Sváče jel vlak asi za deset minut a my jsme si počkali ještě
chvíli na náš vlak. V Chlumci jsme přestoupili a na
hradeckém nádraží jsme vystupovali přesně v čas.
Rozloučili jsme se a rozešli domů. Tak nám skončila naše
první výprava. A jak prohlásil Lékárník:" Krásná procházka
v dokonalém dni a přírodě.”
1. oddíl Hradec Králové

Co se chystá
Říjen
15. - 16.10. JOTI setkání skautů na internetu
Pokud se nám podaří zajistit učebnu s připojením na
internet, pokusíme se společně se staršími v sobotu dopoledne
navázat spojení se skauty z celého světa. Další informace na
schůzce.

17.10. Roveři - návštěva Tyflocentra
Sraz je v Pondělí 17.10. V 15 hodin na konečné autobusu č.24
Pod Strání.

21. - 23.10. Podzimní výprava do Jičína
Opět se vydáme na srub jičínských skautů na tradiční
podzimní robinsonádu. Sraz je v pátek 21.10. v 16.30 u pošty
na hlavním nádraží a návrat je v neděli 23.10. v 16 hodin opět
na hlavní nádraží. S sebou si každý zabalí: přezůvky, spacák,
hygienu, věci na spaní a na ven, utěrku, zápisník a psací
potřeby.

Listopad
5.-6. 11. Výjezdní zasedání střediskové rady na
Želivce
Na jednání se bude jednat o dalším směřování střediska a
činnosti jednotlivých oddílů. Za náš oddíl by bylo vhodné , aby
se této akce zúčastnila celá velká oddílová rada.

12. , 13.11. Sportovní víkend
12. 11. Tradiční odpoledne v tělocvině
13. 11. Návštěva horolezecké stěny

26.11. O poklad Hradeckých Měšťanů
Tuto sobotu se uskuteční již X. ročník velké hry na starém
městě.

Prosinec
17.12. Vánoční výprava
Tak to je stručný přehled akcí, které nás čekají do konce
roku.

Únor
19. – 25.2. Zimní tábor ve Velké Úpě
Zimní tábor na chatě Junák ve Velké Úpě. Přihlášky budou k
dispozici na konci října. Předběžná cena 2000,-Kč
Další akce budeme zveřejňovat tak jak se o nich dozvíme,
popř. Jak budeme upřesňovat náš plán činnosti

...a na závěr?
Přejeme vám krásný a slunný podzim a těšíme se na vás na
dalších společných akcích oddílu.
Siggi, Pepek, Sváča, Sova, Zuzka, a Lékárník

30.9. Promítání filmu z tábora
Poslední zářijový den jsme se sešli s našimu rodiči na
pravidelném podzimním setkání. Na programu bylo
prmítání fotek z letošního tábora, informace o další
oddílové činnosti a na závěr jsme měli možnosr shlédnout
krátký sestřih filmu o letošním táboře.

Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové
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