Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Je za námi první měsíc školy i naší činnosti. Snad
jsme se už všichni zaběhli jak ve škole, tak i při schůzkách,
a tak můžeme vstoupit do nového měsíce naplno. To
znamená, že opět budeme sbírat body v bodování na
schůzkách, při různých akcích apod. Odměnou pro vás pak
bude účast na letním táboře. Ale to je ještě hodně daleko.
Nyní nás čeká další měsíc schůzek a i první vícedenní
výpravy. Tak se máte určitě na co těšit.

Co se událo v září
4. 9. Zahajovací schůzka
Hned první úterý v záři se konala první schůzka. Jako
každoročně, tak i letos ji předcházel dopis s instrukcemi o
zahájení. Letos jsme netradičně zahajovali na dětském
hřišti za kinem. Do zapískání oddílového nástupu nesměl
být nikdo viděn. A tak se Stopař s Polárníkem ukryli na
stromě, Nšoči si vybrala roh budovy a podobně. Na
zahájení nás mnoho nebylo. Jak se někteří přiznali, neuměli
rozluštit letošní dopis anebo na to zkrátka zapomněli. Při
naší první schůzce jsme si zavzpomínali na uplynulý tábor
a přenesli jsme se opět na tábor při několika soutěžích, které
jsme hráli právě na táboře.
11. 9. Schůzka s nováčky
Na další úterní schůzku jsme pozvali děti, kteří chtějí
chodit k nám do oddílu. A tak jsme na první schůzce
přivítali Štěpána, Davida, Jakuba, Matěje a Natálku. A ve
středu k nám přišla Terezka. Všechny naše nováčky vítáme
a přejeme jim, aby se jim v našem oddíle líbilo a užili si s
námi spoustu krásných chvil jak na schůzkách, tak i na
výpravách a táborech

21. 9. - 22. 9. Deset let Jedničky
Čas běží jako voda a my jsme si na naší první letošní
akci oddílu připomněli deset let činnosti našeho oddílu. K
oslavám jsme si vybrali klubovnu na Novém Hradci. To
proto, že se v ní dá dobře přespat a je to kousek do lesa. Sraz
jsme měli v pět hodin odpoledne před klubovnou. Moc nás
na srazu nebylo. Odemkli jsme klubovnu a vylezli na půdu,
která se stala místem pro přespání. Každý si vybral své
místečko, kde si vybalil své věci a připravil se na spaní. To
už nás svolával Siggi k dalšímu programu. Protože bylo
ještě hezky, vydali jsme se na malou procházku do lesa.
Naše cesta vedla, kde se následující den konal závod s
rodiči po širokých lesních cestách a tak se nám snad nikdo
při závodech neztratí. Kousek za mostem u klubovny jsme
si zahráli první hru. Úkolem nás všech bylo se co nejvíce
přiblížit k Lékárníkovi, který stál k nám zády. Ale aby to
nebylo tak jednoduché, občas se i otočil a my museli
zkamenět. Kdo se jen trochu pohnul, musel se vrátit na start
a zkusit to znovu. Kdo už se stal vítězem, si již
napamatujeme. Byli jsme však na první křižovatce, kde
jsme se rozhodovali kterou cestou se vydáme dále. Zvolili
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jsme cestu nejvíce vlevo. Cesta vedla mírně z kopce a po chvíli
jsme se ocitli na další lesní cestě tentokrát s červenou
turistickou značkou. Takto jsme postupně pokračovali po
předem domluvené trase zase pomalu zpět. Ještě než jsme
vyšli z lesa jsme si zahráli hru na špehy. Úkolem hráčů bylo
přiblížit se co nejblíže k Pepkovi, který šel po cestě. Jedním z
vítězů se stal i Polárník. Při cestě ke klubovně nám už šli
naproti Nšoči, Jáša a Mína. Po příchodu do klubovny byla
vyhlášena večeře. Každý si vytáhl nějakou dobrotu ze svých
zásob. Během večeře jsme přivítali první vzácnou návštěvu.
Přijela za námi Zuzka. Po večeři jsme se přestrojili do krojů a
začalo promítání fotek z dávných dob a vyprávění o prvních
výpravách. To již přijela Sváča se Sovou s několika buchtami a
krabicemi zatím neznámého obsahu. V další části večera si pro
nás připravil Pepek malý Jedničkovský videostop. Rozdělili
jsme se do tří družin a hádali osoby a místa, která byla na
fotkách. Jako pomoc jsme mohli využít nápovědy od
Lékárníka, Sovy a Sváči. Jejich odpovědi nebyly vždy správné
a záleželo na rozhodnutí družiny zda bude souhlasit či nikoli.
Nejlépe si vedla družina Terezky, která na to šla selským
rozumem. Posledním úkolem pro všechny družiny bylo
skládání roztříhaného obrázku. Vítězem se nakonec stala
družina ..... Čas již pokročil tak, že byl nejvyšší čas vydat se na
kutě, abychom si odpočinuli na další den.
Druhý den nás zaskočilo počasí. Od rána totiž pršelo. Začali
jsme přemýšlet, co budeme dělat, když je takové počasí. Ráno
za námi přijely další posily. První dorazila Kačka s výbornými
koláči, další dorazila Světluška s Ájou a Kvapník. Blížila se
desátá hodina a s ní začali přicházet i rodiče, které jsme
pozvali. Páslerovi přišli s buchtou, následovaní mamkou od
Elišky a Áni, maminkou Natálky se ségrou, mamka s taťkou
od Štěpána a další. Na poslední chvíli dorazily maminky od
Myšky a od Dršatů. Naštěstí přestalo pršet a tak jsme mohli
začít s plánovaným programem. Naše setkání jsme zahájili
společným nástupem a oddílovým pokřikem. Po něm předalo
vedení oddílu krásný dort od Sváči pro oddíl. Ten za členy
oddílu převzala Terezka. Další krabici dostal Siggi společně s
nějakým pergamenem. Zároveň dostal úkol, že musí vše
otevřít. Na pergamenu bylo krásné přání se dvěma teepee k
deseti letům oddílu. Další překvapení skrývala veliká krabice.
Chvíli to Siggimu trvalo než se do krabice dostal. Po otevření
nestačil zírat. V krabici byl nádherný dort ve tvaru skautské
lilie. Po slavnostním zahájení se rodiče odebrali do klubovny
a děti měli za úkol sehnat podpisy roverů. Rodiče si mezitím
povídali s vedením oddílu a prohlíželi historické fotky.
Mezitím se starší a roveři vydali na svá stanoviště závodu.
Rodiče se rozdělili na dva týmy a děti je doplnily o další tři
družiny. Krátce jsme vysvělili pravidla, umístění stanovišť a
závod mohl začít. Na trase čekala pro všechny soutěžící tato
stanoviště. U Pepka se vázaly uzly, Terezka s Nšoči rozdávaly
tajemné šifry, Světluška s Melmenem zkoušeli turistické
značky a další dovednosti s mapou, s Kaťákem jsme třídili
odpad, u Sváči jsme si vyzkoušeli první pomoc, Lékárník nás
vyzkoušel z historie oddílu a u Anežky v klubovně se stavěl
stan. Poslední hlídkou, která se přihlásila do soutěže, byla

mamka od Kvapníka. Počasí se umoudřilo a tak mohli
všechny soutěžní hlídky absolvovat závod pod zamračenou
oblohou, ale bez deště. Po příchodu ze závodu si každý
opekl buřta. V další části rodiče pod vedením Siggiho
svázali žirafu a pak vyzkoušeli jaké to je s ní chodit. Ale
déšť nás vyhnal zpět do klubovny na dort, čaj nebo kávu. Po
malé svačince se počasí opět umoudřilo. Výsledky závodu
byly také sečteny a tak byl čas na vyhlášení výsledků.
Vítězem celého závodu se překvapivě stala družina rodičů.
Až na dalších místech skončily družiny členů oddílu.
Vítězná družina převzala pohár a sladkou odměnu. Konec
našeho setkání jsme zakončili opět velkým nástupem a
společnou fotkou všech zúčastněných. Po fotce jsme začali
s úklidem klubovny a balením svých věcí. Pak jsme se
pomalu začali rozcházet domů. Doufáme, že se všem
zúčastněným naše první velká oddílová akce líbila.

Hledáme tábořiště
Běhen uplynulého měsíce se po dvakrát vydalo vedení
oddílu obhlížet místa, kde by šlo uspořádat vlastní oddílový
tábor. Jednou se vydali do bývalého kamenolomu nedaleko
Bolehošti. Sice to na první pohled vypadalo lákavě, tábořit
v lomu, ale veškeré nadšení padlo s příchodem na místo.
Tam kde dříve byl lom, se nyní nachází místní skládka a
celý lom je zarostlý náletem různých dřevin. Tak tábořit v
lomu rozhodně nebudeme.
Podruhé se zaměřili na louky nedaleko Kostelce. Tam
to vypadalo o mnoho lépe. Krásná rovná louka uprostřed
lesů. Prostě idylka. Jak vše bude probíhat dále, se dozvíte v
dalším čísle.

19. - 21.10. Robinsonáda v Turnově
Tento víkend nás čeká další podzimní robinsonáda.
Tentokrát se společně vydáme do Turnova, který se pro nás
stane výchozím bodem pro naše další putování. Sraz všech
účastníků je v pátek 19. 10. v 17 hodin na tradičním místě u
pošty na hlavním nádraží. Návrat je v neděli 21. 10. o půl páté
opět na hlavní nádraží. S sebou si každý zabalí: spacák,
karimatku, věci na spaní a na ven, hygienu, stezku, psací
potřeby, jídlo na páteční večer a další dle informací na schůzce.
Na tuto výpravu budeme vybírat na vlak, ubytování a stravu
(od sobotní snídaně) 350,-Kč. Prosíme, abyste nahlásili svoji
účast nejpozději do 14. 10.

Listopad
10. 11. Odpoledne v tělocvičně
Opět máme zamluvenou tělocvičnu v Malšově Lhotě. Sraz
je v sobotu 10. 11. Ve 13.45 na zastávce u Čechů a nebo ve 14
hodin před základní školou v Malšově Lhotě. S sebou si každý
vezme oblečení a obuv do tělocvičny a případně svačinu a pití.
Více v dalším čísle.

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.

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

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. Začátek oslav je v 15 hodin. Organizátoři
připravili pro všechny zajímavý program. Nebudou chybět
soutěže pro děti i chvíle na vyprávění pamětníků a také
malý táborový oheň. A tak si zapište toto datum do vašich
diářů a uvidíme se na Rybárnách.

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 tentokrát možná na Moravě..

......A na závěr,
nezbývá než vám všem popřát krásný podzimní čas
ve společnosti členů našeho oddílu. Ve škole ať se vám
vede dobře a nosíte jenom samé hezké známky.
Nashledanou s vámi se všemi se na výše uvedených
akcích těší
Siggi, Pepek, Sváča, Sova a Lékárník
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