Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
letošní letní prázdniny se již staly minulostí. Skončila
krásná doba volna a nic nedělání. Začíná nám nový školní
rok. A tak mi na úvod dovolte, abych vám všem popřál, aby i
letošní školní rok byl pro vás úspěšný a všem se vám v
novém školním roce dařilo. S novým školním rokem i náš
oddíl vstupuje do dalšího roku své činnosti. Letošním
rokem vstupujeme také do druhé desítky činnosti oddílu.
Proto si hned v září si připomeneme prvních uplynulých
deset let oddílu. Ale nebudeme jenom vzpomínat čeká nás
opět podzim naplněný spoustou aktivit a činností. Jaké to
budou konkrétně se dozvíte v pravidelné rubrice. Stejně
jako v minulých letech tak i letos vyšly dvě oddílové knihy.
Jedna je vzpomínkou na letošní letní tábor a druhá shrnuje
činnost oddílu v minulém školním roce. Určitě stojí za to si
knížky půjčit a společně s rodiči zavzpomínat na proběhlé
akce. Na závěr ještě jednou zopakuji přání krásného a
pohodového nového školního roku a těším se společně s
vámi na nová dobrodružství na skautské stezce.

Co se událo o prázdninách
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hovu dravých ptáků. Každý z nás si mohl vyzkoušet, jaké to,
když držíte na ruce sokola či velkého výra. Cestou jsme se
zastavili v podmořských dolech a pomáhali s
dopravouvytěženého materiálu, bojovali jsme s chobotnicí a
spoustu dalších akcí. Na táboře jsme se i sešli u několika ohňů.
Starší se vydali na dvoudenní putování podél Sázavy a na
závěr navštívili i bájnou Sluneční zátoku. Mladší se vydali na
svůj výlet také na tábořiště pražské dvojky a pak navštívili i
Ledeč. A tak dny ubýhaly a my se vydali na cestu domů.
Rozloučili jsme se s tábořištěm a už se těšíme na další
oddílový tábor. Jak již bylo zmíněno v úvodníku časopisu je i z
letošního tábora zpracována fotokniha, která zachycuje dění
na letošním táboře. Kdo budete mít zájem o její zapůjčení
hlaste se u vedení oddílu.domů. Rozloučili jsme se s
tábořištěm a už se těšíme na další oddílový tábor. Jak již bylo
zmíněno v úvodníku časopisu je i z letošního tábora
zpracována fotokniha, která zachycuje dění na letošním
táboře. Kdo budete mít zájem o její zapůjčení hlaste se u
vedení oddílu.

Středoevropské Jamboree na Slovensku

14. 7. - 28. 7. Letní tábor kapitána Nema
Dobrá Voda u Jedlé

11.-18 .8. 2012 Královská Lehota u Liptovského
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další oddílový tábor.
Letošní letní tábor je již
minulostí. Je za námi
krásných čtrnáct dní
strávených v krásné krajině
nedaleko od Ledče nad
Sázavou. V kraji, kde na své
tábory jezdil i Jaroslav
Foglar se svoji Dvojkou.
My jsme tábořili na krásné
louce obklopené lesy,
ukryté očím civilizace. Do
tohoto koutu zavítal i kapitán Nemo se svoji ponorkou, aby
nás provedl tajemným podmořským světem a neznámíni
zeměmi. My jsme rádi přivítali jeho pozvání na jeho loď.
Na uvítanou nás přivítala posádka ponorky a vztyčila
vlajku kapitána Nema. My jsme se rozdělili do čtyř družin,
které se podíleli na chodu ponorky. Střídali jsme se v
kuchyni, připravovali jsme dřevo do kuchyňských kamen,
v noci hlídali tábor a vztyčovali jsme státní vlajku. Ale
nejen těmito pracemi jsme vyplňovali táborový čas.
Navštívili jsme při naší plavbě jeden indiánský kmen, který
se dokáže ustrojitjen do přírodních materiálů. Měli jsme
také možnost vystoupit do volného moře. To jsme ale
nejprve museli vyrobit pro naše potápěče skafandry, které
jim umožnili se pohybovat po mořském dně a lovit vzácné
ryby. Jeden den nás kapitán Nemo zavedlna zajímavý
ostrov, který obývá jeden zajímavý člověk. Ten se věnuje c

Jedná se setkání skautů z České republiky, Slovenska,
Maďarska, Polska a i dalších států. Letošního setkání se za náš
oddíl zúčastnila Anežka. Byla první která se se takévého
setkání zúčastnila a přijela nadšená. A těší se na další setkání v
roce 2014. My zde uveřejňujeme krátký postřeh od jednoho z
účastníků.
Posledních pár dní na Jamboree běželo opravdu tryskovou
rychlostí a tak ani nebyl čas doplnit postřehy a dojmy. Ale
každý správný příběh má mít nějaké zakončení a tak přinášíme
poslední, ale o to delší blogový příspěvek z 11.
Středoevropského Jamboree.
Aqua
Předposlední živel který nám zbýval zažít, byl asi ten
nejočekávanější – Aqua. Ráno jsme začali tím záživnějším, což
byly rafty. Jelo se na 2 skupiny, jedna jela a druhá čekala. Já
nejdřív čekal a tak jsem se mohl kochat a bavit tím, jak se
kamarádi perou s divokými peřejemi. Ale netrvalo dlouho, a
na řadu přišla i moje skupina. Nejprve jsme se navlékli do
neoprenů, ve kterých všichni vypadali hodně komicky.
Následovala malá instruktáž a první sjezd. Ten byl,
mimochodem, velmi úspěšný – žádné „cvaknutí“ se nekonalo.
Po vyvezení raftu nahoru na začátek kanálu jsem byl ale
přeřazen ke skupině servisáků a to se již bez (záměrného)
cvaknutí neobešlo. Jízda začala akčně a hned po rozjetí jsme
jeli pozadu a nebýt jednoho válce, ve kterém došlo k tomu
lehkému cvaknutí, vše dopadlo na výbornou. Jelikož ale
instruktor byl hračička a navíc měl na raftu servisáky, tak jsem
si to ještě tak 10krát zopakovali. Byla to vlastně docela sranda,
teda až na chvíle, kdy se člověk ocitl pod raftem. Naštěstí to
všichni zvládli a pokračovalo se do Banánové republiky. U

Mikuláše

Liptovské Mary to taky nebylo špatné, ale již tam nebyl
takový adrenalin. Jeli jsme na kánoích na jeden z ostrovů,
kde se uskutečnila bitva. Jelikož ale bylo málo času, museli
jsme naskákat do lodí a vyrazit zpět.
Scout
Poslední blok, který nám zůstal, byl Scout. Jednalo se o
vyzkoušení více či méně běžných skautských dovedností.
Mezi ty patřily například broušení nožů, vázané stavby,
pletení košíků nebo výroba náramků v kovárně. Bohužel
nešlo stihnout obejít všechny místa a tak jsme chodili jen
tam, kde bylo zrovna volno. Já jsem se naučil plést
například náramky a u kováře jsem si vykoval unikátní
turbánek. Byl to takový asi nejpohodovější den, protože si
mohl každý dělat, co chtěl. Nejvíce mě však oslovily vázané
stavby. Pomalu se ale blížil večer a s ním i závěrečný
ceremoniál. Po týdnu, který jsme tam všichni společně
strávili to byl hodně emotivní zážitek. Každý stát se
rozloučil a potom následovala zábava. Jako překvapení
večera bylo asi 15minutové vystoupení Michala Davida
(který byl ve skutečnosti zvukař Peťo ;) ).
Všechno jednou končí…
Poslední den si všichni sbalili „svých pár švestek“, stan a
ostatní věci a vydali se k odjezdu. Náš kontingent se pěkně
rozloučil na vlakovém nádraží v Liptovském Mikuláši,
hrálo se na kytaru a zpívalo. Hodně lidí odjíždělo jedním
vlakem. Ale naše patrola čekala na autobus tak jsme tam
zůstali poslední a všem jen mávali. Byl to super týden v ještě
suprovější společnosti. Doufám, že za 2 roky se potkáme u
nás. Nebo i dříve. Se skautským pozdravem Dave.

21.-22.8. Oddílová rada u Mravenců
V tomto termínu se konala další výjezdní oddílová rada.
Tentokrát jsme navštívili Mravence. Na radě jsme
domlouvali plán činnosti na nový školní rok a další plány.
Kromě diskuzí jsme opékali různé dobroty a povídali o
všem možném. Druhý den nás Mravenec požádal, abychom
mu nařezali nějaké dřevo. A tak se u pily postupně vystřídali
Pepek, Anežka i Sova. Ostatní přinášeli další dřevo, či
štípali nařezaná polena. Nakonec se nám podařilo nařezat
dřevo prý na celý čtvrt rok. Nakonec jsme se podívali na
blízký vrch Turek, ze kterého je krásný rozhled do širokého
okolí. Po návratu jsme dostali ještě výbornou Mravenčí
polévku a pak se vydali domů. Někdo autem, někdo na kole
a někdo na motorce.

28.8. Úklid v klubovně
V úterý jsme se sešli v naší klubovně, abychom ji opět
připravili na další školní rok. Přebrali jsme skříň, srovnali
kůly, zametli umístili táborové artefakty a přesunuli
nástěnku. Stačili necelé dvě hodinky a klubovna je opět
připravena na další družinové i oddílové schůzky.

Září
21. - 22. 9. 10. let Jedničky
Společně si připomene uplynulých deset let činnosti oddílu.
Akce proběhne v klubovně na Novém Hradci Králové.
Sraz je v pátek 21. 9. v17 hodin přímo v klubovně na Novém
Hradci. S sebou si každý zabalí spacák, karimatku, skautský
kroj a oddílové tričko. Dále věci na spaní a hygienu.
V sobotu je sraz pro rodiče a přátele oddílu v 9 hodin. Přijďte
všichni si společně s vašimi dětmi užít sobotu. Pro všechny
účastníky je připraven zajímavý program. Další informace
zašleme v emailu asi týden před touto akcí.

Říjen
7.10. Oslavy 100. let skautingu v ČR
Srdečně vás zveme na oslavy, které se uskuteční v neděli 7.10.
na Rybárnách. Pojďme se pozdravit se skauty z celého Hradce
a okolí. Více informací v dalším čísle.

19. - 21.10. Robinsonáda v Turnově
O tomto nás víkendu nás čeká další podzimní
robinsonáda. Tentokrát se společně vydáme do Turnova, který
se pro nás stane výchozím bodem pro naše další putování. Více
informací přineseme na setkání s rodiči a v dalším čísle
časopisu.

Listopad
10. 11. Odpoledne v tělocvičně
24. 11. XI. Ročník hry na starém městě
“O poklad Hradeckých měšťanů”
Tradiční podzimní hra na starém městě. Opět nás čeká
hledání ukrytého pokladu Hradeckých měšťanů.

Prosinec
15. 12. Vánoční putování

Leden
Odpoledne deskovek

Únor
23. - 26. 2. Prázdninový úlet
Letos se zimní tábor nebude konat tak jak tomu bylo v
minulých letech, ale nemusíte zoufat, čeká vás delší
víkendovka.
Tak to je stručný seznam akcí, které jsou plánovány na první
pololetí. Ale seznam to není určitě konečný. Určitě přibudou
další neočekávané akce.

......A na závěr,

Co se chystá
Pravidelné schůzky
Mladší(vlčata a světlušky) se budou ke shcůzkám
scházet pravidelně každé úterý od 16 do 17.30
hodin. Starší mají schůzky ve středu od 16.30 do
18 hodin

Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

První číslo nového ročníku je u konce. Už víte, co
jsme prožili o prázdninách i co nás čeká v novém
školním roce. A tak na závěr zbývá jen vám všem
popřát klidná a pohodový nový školní rok. Těm co
začínají na nových školách přejeme hodné
spolužáky a pohodové kantory a nám všem přejeme
krásný rok se spoustou krásných zážitků a
dobrodružství.
Siggi, Pepek, Sváča, Sova a Lékárník
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