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

„Jednička“
Středisko „Želivák“
Hradec Králové
Zpráva o činnosti oddílu v roce 2012

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,
Kavpník, 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 zapojovat i Zuzana Bobrovová Žížala. Oddíle se pevně usídlil v
Malšovicích a rozvíjel svoji pravidelnou činnost. V roce se jako tradičně zúčastnil
střediskového tábora. A začátkem dalšího skautského roku (rok 2008) se přidala do
vedení oddílu Linda Uhlová Sova. První samostatný oddílový tábor oddíl uspořádal až
v roce 2009 a to v Tatenicích. Tábora se zúčastnilo 20 táborníků a 4 členové vedení.
Tématem celotáborové hry byla zlatá horečka na Aljašce. V roce 2010 se přidala do
vedení oddílu Petra Svačinová - Sváča: Poslední oddílový tábor se konal v roce 2011v
malebné krajině Toulovcových maštalí u Litomyšle . Tohoto tábora se zúčastnilo více jak
30 dětí a šest členů vedení. Tématem tábora byl příběh Hobita.;

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

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

Oddílový rádce
Dominik Luksch - Lékárník
Student
Skautuje od roku 2002

Členové oddílu
Oddíl se schází na pravidelných schůzkách, které se konají pravidelně každý
týden v prostorách skautské klubovny v Malšovicích naproti kinu Mladých. Každé úterý
se schází na svých schůzkách mladší členové a ve středu se schází starší členové
oddílu. Každá ze schůzek je zaměřena na nějakou skautskou praxi, plnění stezek a je
zpestřena hrami a někdy i rukodělnými činnostmi. Do pomoci s vedením jednotlivých
družin se zapojili i naši roveři - Lékárník, Anežka, Světluška, Melmen a Kaťák.

Družina Lišek
Žlutá

Družina Delfínů
Modrá

Družina Jestřábů
Oranžová

Ája
Eliška
Klára
Piškot
Šárka
Myška
Vosička

Vodník
Zezi
Míša
Lukáš
Gladiátor
Štěpán

Družina Veverek
Hnědá

Družina Káňat
Zelená

Družina Ještěrek
Fialová

Krysa
Amazonka
Nšoči
Simča
Terezka
Klíště

Večerníček
Miska
Honza
Ondra
Čertík

Aneta
Anežka

Stopař
Viktor
Dominik
Radim
Turbánek
Skála
Jáša

Roverský kmen

Prófa, Špalek, Kvapník, Lékárník, Vítek, Kaťák,
Světluška, Melmen

Činnost oddílu v roce 2012
Leden
Návštěva policie v Malšovicích
Jedním z důvodů návštěvy u policie byla i nezvaná návštěva v listopadu v naší
klubovně. Naštěstí si návštěva z naší klubovny nic neodnesla a vše skončilo pouze u
výměny zámku. A možná i proto začal Pepek domlouvat naši návštěvu u Policie.
Na Policii ČR nás přivítal příjemný nprap. Čížkovský a hned nás pozval do tepla. Usadili
jsme se do stylových modrých lavic a začala přednáška o práci policie, o náplni její
práce atd. Plynule jsme přešli k zajímavým oborům spíše z kriminologie. Ondrovi jsme
provedli otisk jeho boty. Dále jsme se bavili o snímání otisků z různých předmětů.
Nejprve jsme sejmuli otisky ze sklenice a pak si každý udělal otisk svého prstu.
Vypadalo to jako na kriminálce Miamy nebo Anděl. Hodinka a půl utekla jako voda a my
jsme se pomalu začali loučit. Ještě jsme se domluvili na jedné návštěvě, kdy si budeme
povídat o kyberšikaně a dalších nástrahách dnešní doby. Na závěr nám také
nadpraporčík pověděl, že dříve chodil do turistického oddílu, kde prožíval spoustu
báječných chvil a i nám popřál hodně krásných dobrodružství ve skautu.

Únor
Návštěva hradeckého rozhlasu
Místo úterní schůzky 7.2. se celý náš oddíl sešel chvíli po šesté hodině večer před
budovou Českého rozhlasu v Hradci Králové. Čekala nás schůzka v rozhlase a
natáčení pořadu Domino. Ve vrátnici si nás vyzvedl redaktor Zdeněk Novák. Přešli jsme
z vrátnice do druhého patra, kde jsme se rozasadili do pohodlných sedaček. Pan
redaktor nám něco krátce řekl o rozhlase a pak nás pozval do prostor, kde se připravují
zprávy na vysílání. Společně s dětmi pak připravil jeden program do zítřejšího vysílání.
Čas pomalu plynul a blížila se sedmá večerní a s ní i hlavní část naší návštěvy živé
vysíláni v Dominu. Ještě před tím, než jsme se usadili ve studiu jsme si prohlédli
pracoviště, kde dochází k odbavení vysílání a jeho odeslání do éteru. A pak už nás
čekalo studio. K mikrofonům zasedli Světluška, Eliška, Stopař, Večerníček, Miska a
Siggi. Pan redaktor nám řekl ještě několik zásad jak se chovat ve studiu. To už pomalu
pohádka na dobrou noc a rozvítilo se červené světlo, neklamná známka živého vysílání.
Na úvod jsme zakřičeli společně náš oddílový pokřik. Pak se ujal slova pan redaktor,
který se nás ptal na různé věci. Co děláme na schůzkách, jestli jezdíme na tábory apod.
Hodinka vysílání utekla jako voda. Spadla z nás všech tréma a byli jsme rádi, že je to za
námi. Alespoň na Siggim bylo vidět, že je rád, že to má za s sebou.Děkujeme panu
Marečkovi za domluvení této schůzky protože jsme si ji všichni užili a nakoukli i pod
pokličku zajímavé práce v rádiu.

Únor
II. zimní tábor ve Velké Úpě
Zimní tábor se uskutečnil v termínu 19. - 18.2.2012 na
chatě hořických skautů ve Velké Úpě. Zimní tábor je již
Minulostí. Opět jsme si užili krásného zimního počasí a
spousty sněhu. Letošním táborem nás provázel příběh
dvou polárních expedic, které se jako první snaží dobýt
Jižní pól. Sledovali jsme dobrodružný příběh
Amundsena i Scotta, kteří soupeřili o prvenství. A i
naše týmy (družiny) se museli potýkat s nástrahami
cesty k pólu. Hned nazačátku našeho putování nás
navštívil redaktor z novin SCOUT HERALD TRIBUNE, který nás seznámil s prvním
vydáním těchto novin, které sledují cestu obou dobrodruhů.Díky těmto novinám jsme
byli neustále s expedicemi a sledovali ijejich postup k pólu. Naši polárníci se rozdělili do
tří družin, které se pak vydali ve stopách expedic. Společně s Amundsenem jmse hledali
cestu Severozápadním směrem, se Scottovou expedicí jsme zachraňovali jeho
expediční loď. Také jsme si museli vybudovat přístřeší, abychom mohli překonat krutou
polární zimu a připravit se jarní putování. Ke stavbě jsme využili dostatek sněhu a každá
z družin budovala své záhraby.
Společně s fotografem Scottovy výpravy Herbertem Pontigem jsme se pokoušeli
zachytit krásy zimní krajiny a hledali jsme další fotografické cíle.Také jsme se pokusili
zdolat jižní pól. To se skupinka statečných vydala proti nepřízni počasí zdolat naši
nejvyšší horu Sněžku. Ale kousek pod jejím vrcholem musela své snažení vzdát. Vítr a
nepřízeň počasí byla na straně hory, která se stala tak nepokořenou.O našem
částečném úspěchu jsme pak zasílali telegram do všech koutů světa, abychom podali
zprávu o naší skoro úspěšné misi.

Březen
Výprava do kamneného města
Na naši jarní výpravu jsme se vydali do nedalekých Hořic v Podkrkonoší. Protože se v
březnu pohybujeme po Mexiku bylo tématem naší výpravy putování po stopách Corteze
po Aztécké říši. Počasí bylo přímo luxusní. Sluníčko krásně svítilo již od rána. Po
zahájení výpravy oddílovým pokřikem jsme museli rychle naložit lodi jako Cortez. To byl
náš první úkol na naší cestě. Po úspěšném nalodění se družina lIšek vydala hledat
pomocí GPS městečko Veracruz. To bylo ukryto v keši "Jan Hus". Další naše kroky
směřovali do Smetanových sadů. Tam měli družiny za úkol nalézt co nejvíce soch.
Nejzajímavější byla socha Krakonoše. V dalším hledání městečka pokračovala družina
Ještěrek, která hledala zase "Tenis Hořice". Prošli jsme přes sochařský park a Gothard
do dlašího ze sochařských parků na domovem důchodců. Tam na pískovcových
plastikách jsme si uvařili oběd a také hledali názvy dnů Aztéckého kalendáře. Po
dobrém obědě jsme pokračovali až do Aztécké svatyně, kde jsme hledali tajemný nápis.
V hledání byly nejúspěšnější Ještěrky. Další naše kroky vedla družina Delfínů, která
také hledala pomocí GPS svoje město. Cesta byla oživena spoustou vyřezávaných
zvířat a dalších postav. U koupaliště na Dachovech jsme si vyzkoušeli krokovat
vzdálenost padesáti metrů. To abychom mohli zkusit na táboře mistrovství a měli
přesnější odhad. Při stoupání na Chlumy jsme si vyzkoušeli dávný Aztécký hokej. To
měli za úkol všechny družiny projít v co nejkratším čase vaznačenou vzdálenost. Na
kraji lesa nás však zastihla zpráva o nebezpečném hadu, kterého máme ulovit. Větší
odpočinek jsme si dali u Věže samostatnosti, kde jsme zkoušeli měřit šířku cesty a
odhadovat vzdálenost. Pak jsme jen seběhli k nádraží, kde jsme vyhodnotili a zakončili
naši výpravu.

Březen
Víkend v džungli
…Bylo jen slyšet, jak Šer-chán křičí z křoví: „Vraťte mi to lidské mládě, náleží mně!“ Ale
to už se vlci – účastníci celostátní akce Víkend v džungli – sesedli na Poradní skálu
kolem Akély, aby se rozhodli, zda si nechají lidské mládě, nebo ho vydají Šer-chánovi.
Ale Akéla skoro ani nestačil doříct větu a už se z úst vlčat z různých koutů republiky
řinulo jednohlasné: „Ano, chceme si Mauglího nechat!“. A tak bylo rozhodnuto. Lidské
mládě – jak ho vlci pojmenovali – zůstalo ve smečce. Tak začala víkendová akce pro vlčí
smečky a jejich vedoucí, Víkend v džungli 2012. Účastníci akce si mohli v Hradci
Králové, v místní základní škole Habrmanova, během dvou víkendových dnů prožít
džungli spolu s jejich zvířecími kamarády: Balůem, Baghýrou, hadem Káv, Akélou, ale
také s Bandary nebo Šer-chánem. Páteční večer byl ve znamení seznamování s
příběhem Knihy džunglí, s Mauglím, ale také seznamování mezi vlčaty i mezi vedoucími
navzájem. Sobota pokračovala příběhem Mauglího. Vlčata se dopoledne, stejně jako
Mauglí, učila životu v džungli – lovení potravy, rituální tance, nebo třeba poznávání
ostatních obyvatel džungle (malování na obličej) či překonávání překážek na území
Bandarů. Zvířata z džungle jsme poznávali nejen ze známého příběhu – po sobotním
obědě nás navštívili odborníci ze Zoo ve Dvoře Králové. Přivezli nám ukázat řadu
zajímavých exponátů ale i živých zvířat, které můžeme potkat nejen v džungli. Během
programu se děti dozvěděli o životě zvířat v džungli a mohli prokázat své znalosti z
živočišné říše. Jako odměnu mohli třeba vyzkoušet slušivé kůže či se předvést ostatním
se zvířetem v náručí. Odpoledne ovšem zlí Bandarové unesli Mauglího, kterého drželi
kdesi ve Ztraceném městě. Jediný, kdo s Bandary něco zmohl, byl had Káv (složený z
600 ruliček od toaletního papíru!), ale toho bylo třeba nejdříve najít! Vše ale dobře
dopadlo a 120 vlčat Mauglího nakonec vysvobodilo. Večer se všichni sešli na Poradní
skále, jejíž atmosféru dotvářelo na 150 svíček a také ohňová show. V neděli si mohli
vlčata projít několik aktivit, jako třeba odlévání stop, zpívání pohybových písniček, mohli
si zkusit práci z kůže nebo skládání obřího puzzle. To vše mělo pomoci Mauglímu vrátit
se do lidské vesnice. Ani vedoucí vlčích smeček nebyli ochuzeni – byly jim věnovány
oba večery a nedělní dopoledne. Diskutovalo se na zejména na téma Vlčáctví a jeho
symbolický rámec. Všichni si odnesli ze semináře řadu námětů a zkušeností odjinud,
které určitě pomohou všem v práci s Knihou džunglí.

Březen
Návštěva Centra obnovitelných zdrojů na Hučáku
Starší na jednu schůzku zaměnili tradiční prostory naší klubovny za zrekonstruované
prostory Hučáku. Právě v prostorách této vodní elektrárny sídlí informačí centrum
Obnovitelné zdroje. Sraz byl tedy ve čtyři odpoledne na mostě u Hučáku. První byly na
srazu Kaťák a Krysa. Chvíli po nich dorazily Světluška, Terka a Klíště. Terka se
pochlubila úspěšným zvládnutím rádcovského kursu. Kluky zastoupil Honza s Ondrou.
V recepci nás přivítali pracovnící centra a pozvali nás do malého kinosálu, kde začala
naše prohlídka. Shlédli jsme krátký film Čtvero ročních období. Každé z období
představovalo nějaký obnovitelý zdrojů. Jaro zaplavila voda, léto patřilo slunci, podzim
přinesl energetické rostliny a poslední zima se představila studeným větrem. Bylo se na
co dívat. Plátno totiž měří neuvěřitelných dvanáct metrů. A tak se občas stalo, že člověk
netihnul chvílemi obsáhnout celé plátno. Po promítání nás naše průvodkyně pozvala do
další části expozice. Tam jsme měli možnost si prohlédnout vodní turbíny používané na
vodních elektrárnách. Nejprve francisovu, pak peltonovu, která se moc v našich
podmínkách nevyužívá a také kaplanovu. Kromě těchto zde mají model větrného mlýna
a také moderní větrnou elektrárnu. V patře jsme se seznámili s dalšími obnovitelnými
zdroji. Prohlédli jsme si solární panel a mimo jiné jsme se dozvěděli, že již nyní jsou k
dispozici stany

Duben
Víkend s hraničářem
O tomto víkendu se uskutečnila naše další víkendová akce. Do příprav programu tohoto
víkendu se zapojili naši roveři a roverští čekatelé. My z vedení jsme si mohli jednou
oddychnout a společně s ostatními se těšit na to, co pro nás připraví naši roveři. Čekal
nás víkend, kterým nás provázel velký učitel Halt, který nás zasvěcoval do tajů
hraničářského života. Vydali jsme se na putování do blízkého okolí a navštívili jsme i
zajímavá místa v České Třebové.
1. oddíl Hradec Králové

Skautská klubovna Česká Třebová
13. - 15.4. 2012

Závody světlušek a vlčat
Dva roku uběhly jako voda a před námi jsou další vlčácké závody. Letošním tématem
byla Karlíkova továrna na čokoládu. Náš oddíl zastupovala družina Delfínů ve složení
Eliška, Myška, Anička a Mína. Vlčata zastupoval Stopař, Čertík, Jáša a Vojta. Sraz jsme
měli přímo v místě závodů, před klubovnou v Kuklenách. Úvod závodů obstarali
hradečtí roveři krátkou scénkou, kde jako Umpa Lumpové tančili v na střeše klubovny.
Po jejich krásném vystoupení předstoupil před účastníky závodů sám velký pan Wonka.
Přivítal všechny hlídky ve své továrně na čokoládu. Již před tím vyhráli všechny
zúčastněné družiny zlatou vstupenku, která je opravňovala ke vstupu do továrny. Pak
už probíhal vlastní závod, kdy družiny plnily různé úkoly v nedalekém okolí kuklenské
klubovny.

Fotka po sto letech
Na svatého Jíří vylézají nejen hadi a štíři, ale i skauti
slaví. Letos na tonto den připadlo vyvrcholení oslav
100. let založení naší organizace v Čechách. My jsme
se k těmto oslavám připojili střediskovou akcí Fotka po
sto letech. Pozvali jsme všechny členy střediska do
naší klubovny, abychom udělali společnou fotku.

Květen
Návštěva tábořiště
Na začátku května se mělo konat putování straších po Broumovsku. Počasí a malý
počet zájemců byly hlavní příčiny, proč se plánovaná akce neuskutečnila. Proto jsme se
rozhodli, že se alespoň vydáme zkontrolovat letošní tábořiště. Ale i do těchto plánů nám
významně promluvilo počasí. Původní plán byl, že se na tábořiště vydáme v pondělí,
přespíme a druhý den pojedeme domů. Původně se přihlásilo asi pět starších, kteří se
pomalu s blížícím se termínem zase odhlašovali. Nakonec jsme zbyli tři Sváča,
Světluška a Siggi. Rozhodli jsme se, že to na přespání není a tak následovala velká
telefonní akce během které Siggi obvolal odhlášené zájemce. Nakonec jsme vyrazili v
pondělí odpoledne ve složení Sváča, Světluška, Terka, Lékárník a Siggi na návštěvu
tábořiště autem.

Schůzky na kolech
V rámci družinových schůzek jsme se opět vydali na dopravní hřiště. Během těchto
schůzek jsme si zopakovali dopravní značky, seznámili se s křižovatkami a vyzkoušeli
různé dovednosti

Červen
Cyklovýprava do Novohradeckých lesů
V polovině června se uskutečnila naše další výprava, tentokrát na kolech. Během této
výpravy jsme projeli křížem krážem hradecké lesy.

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.

Červenec
Letní tábor kapitána Nema
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 vkuchyni, 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 chovu 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.

Srpen
Výjezdní zasedání oddílové rady
Na konci srpna 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.

Září
Zahájení školního roku
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.

Oslavy deseti let činnosti oddílu
Ve druhé polovině září jsme se sešli společně s rodiči, abychom oslavili malé výročí
činnosti našeho oddílu. Oslavy proběhli v klubovně na Novém Hradci. Součástí oslav
bylo vyprávění o činnosti v minulých letech, ale také plány do dalších let. Pak rodiče
společně s dětmi absolvovali malý závod v okolí klubovny.

Říjen
Podzimní robinsonáda v Jilemnici
Jak se již stalo tradicí vždy v polovině října se vydáváme na víkendovou výpravu do
blízkého či dalekého okolí. Naším letošním cílem se stala klubovna v Jilemnici. Jejich
prostorách jsme uspořádali i první zimní tábor. Počasí se nám hlavně v sobotu díky
inverzi vydařilo na jedničku a tak jsme mohli uskutečnit docela náročný výstup na Žalí. V
neděli už počasí nebylo úplně ideální a tak jsme uspořádali malou procházku do okolí
Jilemnice. Pak už následoval tradiční úklid, a odjezd domů.

Mytí oken
Tak jak bylo domluveno na oddílové radě, po středeční schůzce se sešla dívčí část
našeho oddílu (především Ještěrky) a Terezka se Sváčou, aby vyleštila naše již několik
let nemytá okna. Byla to radost sledovat naše sestřičky při této práci. Byl to přímo
koncert pro hadry, saponáty a leštěnky. Jedno okno za druhým bylo zbavováno prachu,
špíny i leukoplastí. A když jedno z oken nešlo otevřít, tak Morče naváhala a vyskočila z
okna a umyla ho z venkovní strany. Během ani ne půl hodinky byla okna krásně
vyleštěná. Takže, kdo budete chtít pomoci s vyčištěním oken doma neváhajte a
kontaktujte naše Ještěrky. Všem našim sestřičkám patří velký dík za zkrášlení naší
klubovny.

Listopad
Sportovní víkend
Opět jsme se vydali do naší oblíbené tělocvičny v Malšově Lhotě. Naše letošní
sportování bylo zaměřeno na cestu okolo světa. Při naší cestě jsme navštívili různé
země. Každá ze navštívených zemí nám připravila nějakou malou soutěž, či hru. Tak
třeba, když jsme dorazili do anglie tak nás tam čekal fotbalový zápas. Ale ne jen tak
obyčejný, ale hráli jsme s tenisákem a byla to taková vybíjená. Pak jsme se přesunuli
přes oceán do Karibiku. Tam jsme naštěstí žádné piráty nepotkali, ale zúčastnili jsme se
zajímavé zoologické expedice. V tajemné džungli jsme pozorovali krásné barevné
papoušky. A na památku si kždý chtěl utrhout alespoň jedno pírko. Další naše cesta
vedla přes Brazílii, Antarktidu, Koreu až do Nepálu. Zde jsme si vyzkoušeli náročnou
cestu horolezců, kteří se vydávají zdolat nějakou osmitisícovku. My jsme si postavili
dráhu z různých překážek a pak soutěžili, kdo bude na cestě rychlejší. Poslední zemí,
kterou jsme navštívili bylo Rusko a jeho rozhledlé tajgy. Přijali jsme pozvání od místních
lovců s polečně s nimi se vydali na veliký lov. Na zavěr naší cesty jsme se opět vrátili
domů a schůzku v tělocvičně jsme zakončili oddílovým pokřikem.
V neděli jsme se dopoledne vydali na Lezeckou stěnu. Natahali jsme si několik cest a
pustili se do lezení. S jištěním nám pomáhal i taťka Stopaře a Polárníka.

O poklad Hradeckých měšťanů
Na již. 11. Ročníku oblíbené hry se sešli skauti nejen z Hradce Králové, ale i z Liberce a
Pardubic. Opět je čekalo pátrání po úkolech, které byly rozesety po celém starém
městě. Vítězem se opět stala družina Štik z Hradce Králové.

Prosinec
Vánoční vycházka
Poslední víkend před vánoci pořádáme pravidelné vánoční vycházky s oddílovou
besídkou v klubovně. Letošní jsme uspořádali trochu netradičně. Na besídku jsme se
sešli již v Pátek odpoledne abychom přespali v klubovně a druhý den jsme se vydali na
malou procházku z Týniště do Třebechovic. Po návratu do klubovny jsme uspořádali
divadelní představení pro rodiče a samozřejmě si rozdali dárky, které jsme přinesli pro
naše kamarády.

Několik fotek ze schůzek

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:
Královéhradecký kraj
Podpora celoroční činnosti střediska

Město Hradec Králové
Město Hradec Králové nám poskytlo finanční příspěvek na pronájem klubovny, letní tábor a na
velkou městskou hru.

Krajská rada Junáka

středisko Želivák

Královéhradecký kraj

DĚKUJEME
1. skautský oddíl Hradec Králové

