Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
další školní rok uzavřel své brány a před námi jsou
tolik očekávané prázdniny. Doba volna, odpočinku,
ale i zábavy, dobrodružství a dalšího oddílového
tábora. Letos nás čeká společné putování s kapitánem
Nemem. Společně budeme proplouvat neznámá moře,
poznávat nová území a společně bojovat proti živlům a
nepřátelům. Ale to již trochu předbíhám. Než se
vydáme na náš tábor musíme ještě doladit nějaké věci
v programu, zajistit nákup, abychom se mohli
společně sejít na oddílovém táboře v krásném kraji
Vysočiny. A tak než přijde tento čas chtěl bych vám
všem popřát hezké vysvědčení a krásný začátek
letošních prázdnin. A těm, kteří se s námi letos na tábor
nevydají přejeme hezké prázdniny.

Co se událo v červnu
16.6. Cyklovýprava na kolech
O letošní cyklovýpravě se nám žádné informace do
uzávěrky tohoto čísla nepodařilo zjistit. A to jsme jeho
vydání stále odkládali a stejně nic. A tak nezbývá než
vás pozvat na naši fotogalerii na Rajčeti.
23.6. Dětský den v Malšovicích
Po delší době jsme se zozhodli, že se zúčastníme
dětského dne pořádaného KMS v Malšovicích.
Přípravy na tuto akci začali již někdy na konci dubna,
kdy jsme dávali dohromady čím bychom mohli na této
akci zaujmout. Rozhodli jsme se postavit tee-pee a
zorganizovat nějaké discipliny. Konečně přišel "den
D" čas dětského dne. Sraz jsme si dali již v devět hodin
dopoledne, abychom stihli postavit tee-pee a připravit
discipliny. Ještě že jsme začali tak brzy. Stavba stanu
nám i přes stále se zdokonalující dovednosti zabrala
hodně času. nejprve jsme hledali návod, abychom teepee stavěli správně. Lékárník s Prófou pečlivě
zavázali základní trojnožku, kterou jsme pak následně
vztyčili. Pak následovalo pokládání dalších tyčí. Zde
jsme opět přemýšleli kam se má která tyč podvléknout.
Po nějaké době byla kostra postavena. Zbývalo vztyčit
tyč s plachtou a mělo být hotovo. Ano mělo být hotovo,
ale nebylo. Po roztažení plachty jsme zjistili, že
vpředu se nám plachty nedostává a vzadu nám dost
přebývá. Nedalo se nic dělat a museli jsme začít
znovu. Sundat plachtu, tyče, rozvázat pěkně
zavázanou trojnožku a začít znovu. Asi nejvíce jsme se
bavili, když Siggi přečítal postup stavby, kde bylo
psáno:"Stavba stanu zabere zkušenému táborníkovy
několik minut." Asi nejsme ještě zkušení táborníci.
Tak musel následovat druhý pokus. Svázat a vztyčit
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trojnožku, Nazovnat další tyče, nandat plachtu. Ale
nejprve svázat tyče. A tak musela plachta zase dolu, by si
mohli Pepek zahrát na indiána na koni a několikrát
oběhnout tyče a svázat je provazem. Pak jsme konečně
mohli vztyčit tyč s plachtou a tu rozvinout. Následovala
chvíle napětí a hurá. Napodruhé se nám podařilo tee-pee
postavit. Teď jen zbývalo sepnout plachtu. A i to se
ukázalo jako docela náročné. Stále jsme přemýšleli jak to
jen ti indiáni dělali, když neměli žebříky, stoly a židle. Asi
používali koně jak jsme se nakonec shodli. My jsme si
pomohli stolem a židlí a by hotovo. To se už pomalu
blížilo poledne. Ještě, že jsme začali včas. Tee-pee jsme
nazdobili oddílovou vlajkou a na stoly jsme rozprostřeli
naše oddílové kroniky a pozvánky do oddílu. Pak jsme
začali chystat naše stanoviště. Pepek si zabral asfaltovou
plochu na skládání maxi puzzle, Lékárník s Prófou
postavili lukostřeleckou střelnici a Sváča s Kačkou
otevřeli kreslící salon. To už začali pomalu chodit první
děti a dětský den začal. Než se k našim disciplínám
dostali první soutěžící měli jsme chvíli čas pozorovat
dění a popovídat s panem Mejstříkem, který nám vyrobil
megapuzzle a šel zkontrolovat svůj výtvor. Pak už začali
naše stanoviště okupovat děti. U Pepka skládali puzzle,
společně s Prófou si vystřelili z luku a na závěr jako
odměnu navštívili náš salon. Zde si vybrali z nabízených
obrázků, co si chtějí nechat nakreslit na obličej. Čas
pomalu plynul a blížil se konec dnešního zábavného
odpoledne. Ještě rychle pokreslit poslední obličeje, aby
děti stihli divadelní představení. Po posledním zájemci o
kreslení začal úklid. Zbourání tee-pee bylo podstaně
rychlejší než jeho stavba. Jednotlivé tyče jsme opět
rozebrali a již připravili na odvoz na tábor. Uklidili vše
potřebné a po sedmi hodinách nám skončila šichta na
dětském dni. Na závěr musím poděkovat všem kteří se
připrav i organizace zúčastnili. Prófovi a Lékárníkovi za
organizaci střelby z luku, Pepkovi za zajištění obřího
puzzle a komunikaci s komisí, Sváče a Kaťákovi za
malování krásných obličejů.

.Co nás čeká
4. - 28.7. Letní tábor kapitána Nema
Zde ještě jednou zveřejňujeme informace k letošnímu
táboru. Sraz v všech účastníků je v sobotu 14.7. v 7.30
hodin na parkovišti u ZVU(za podjezdem) naproti
plynárnám. Na srazu budeme vybírat zabalené věci na
tábor, zdravotní průkaz, kartičku pojišťovny, potvrzení
od lékaře a souhlas o poskytnutí údajů od lékaře,
potvrzení o splněných domácich pracech mladší škrábání brambor, krájení cibule apod. Na cestu na tábor

si zabalte svačinu a pití na celý den. Na táboře bude
připravena až večeře. Návrat z tábora je v sobotu 28.7.
okolo 17 hodiny ke klubovně v Malšovicích.
Adresa letošního tábora je:
Jméno a příjmení táborníka
Junácký tábor 1. oddílu Hradec Králové
Dobrá Voda u Jedlé
Ledeč nad Sázavou
584 01

Září
21. - 22.9. oslava 10. let činnosti oddílu
Společně se sejdeme a zavzpomínáme, ale hlavně
naplánujeme další činnost našeho oddílu minimálně

Na dalších deset let. Informujete všechny známé a
kamarády, kteří chodili do našeho oddílu, aby přišli se
přišli podívat. Oslavy proběhnou v porstorách klubovny
na Novém Hradci.

......A na závěr,
přejeme vám všem krásné a pohodové letní
prázdniny. Užijte si dosytosti odpočinku, sluníčka a
pohody. Načerpejte hodně sil do dalšího školního roku.
Na konci srpna opět očekávejte tajnou zprávu s informací
o první schůzce v novém školním roce. A tak již nezbývá
než zakřičet: "Huráááá na prázdniny!"
Siggi, Pepek, Sváča, Sova a Lékárník
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