Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Dostáváte do rukou květnové číslo našeho
zpravodaje. Toto číslo je opět nabyté spoustou zajímavých
článků o naší činnosti i plánech na další akce. V úvodu
tohoto čísla bych chtěl velice moc poděkovat vám rodičům.
Poděkovat vám za vzorné nahlášení účasti či neúčasti
vašich dětí na jarní robinsonádě. A díky tomu se jarní
robinsonády zúčastnil možná rekordní počet členů oddílu.
Bylo nás více jak šestadvacet. Byl bych rád, kdyby i na
dalších našich akcích byla účast taková. Přeji vám krásné
májové dny a těším se společně s celým vedením na setkání
při dalších oddílových akcích.

Siggi

Co se událo v dubnu
11. - 13.4 . Akce X
Tuto akci připravila Kaťák pro starší členy oddílu a
rovery. Společně navštívili opevnění nedaleko Malých
Svatoňovic. A jak celá akce probíhala nám nyní popíše
jedne z účastníků této akce bratr Miska.
Na tuto akci jsme se všichni těšili, možná proto, že
byla tak tajná. Někteří z nás už věděli více věcí, a to i to, že
budeme spát v bunkru a že se děj bude odehrávat v době
mobilizace. Tedy sešli jsme se na nádraží před poštou
nasedli na vlak a jeli do Rtyně v Podkrkonoší, kde si na nás
Kaťák přichystala menší past v podobě šifer, na kterých
bylo napsáno kam se máme dostat. Tentokrát už po svých.
Jakmile se nám podařilo šifry rozluštit, vydali jsme se na
cestu do bunkru TS-27 kam jsme dorazili až někdy okolo
deváté večer.
Další den jsme se šli projít po okolí. Bohužel tato výprava
skončila poněkud tragicky. Německá armáda "zastřelila"
Kaťáka a nám nezbylo nic jiného než ho odtáhnout do
bunkru. Véča, který dorazil až později se přidal k nám s
Googlem na průzkum nepřátelských pozic. Šlo až o
hodinové ležení (hlídání) před bunkrem. Večer jsme šli
ještě na jeden průzkum a tentokrát se k nám přidala i
Anežka. Věděli jsme, že na nás zaútočí, ale nevěděli jsme v
kolik hodin, a proto jsme napínaly o hlídkách uši jak jen to
šlo. Útok se uskutečnil až v sedm ráno, kdy nás postupně
vyslýchali a "popravovali". :) Takže to nikdo nepřežil a já
už jsem také po “smrti”.
Miska

25. - 27. 4. Jarní robinsonáda na
Žumberku
V tradičním jarním čase se uskutečnila další jarní
robinsonáda. Tentokrát jsme vybrali místo kousek od
Chrudimi ve vísce Žumberk. Sraz jsme měli tradičně na
hlavním nádraží. Výhodou letošní robinsonády byla
technická podpora od rodičů Pavla. Ta spočívala v zajištění
nákupu a dopravě zavazadel až na místo našeho pobytu. A
tak bez batohů jsme se vydali na cestu vlakem s přestupem
v Rosicích až do Zaječic. V Hradci nás při odjezdu provázel
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drobný déšť. Ten se nakonec umodřil a při výstupu z vlaku v
Zaječicích už bylo hezky. Nás pak čekal asi tří kilometrový
pochod od vlaku na základnu. Díky Pavlovi, který znal dobře
naší cestu a ukázal nám zkratku byli jsme v Žumberku
zachvíli. Ubytovali jsme se v podkroví a pak jsme se sešli u
večeře. Po ním nám Kaťák oznámil, že jsme se dostali do
Anglie a byli jsme vybráni pro plnění tajného úkolu v
protektorátu. Rozdělili jsme se na čtyři skupiny, ve kterých
jsme se připravovali na naši akci. Zkoušeli jsme maskování v
cizím prostředí, znalost cizích slov a pozorovali jsme změny ,
které Kaťák uskutečnila ve společenské místnosti.
V sobotu ráno nějteří nemohli dospat a tak už od brzkých
ranních hodin se rozléhal chatou křik a povídání. Proto si vzala
Sqoterka ty nejupovídanější a šla s nimi připravovat snídani.
Snídaně byla zachvíli připravena a my se s chutí pustili do
jídla. Během snídaně jsme se dozvěděli, že se budeme
přesouvat do protektorátu, kde se musíme nakontaktovat na
místní odboj a splnit tajný úkol. Ještě před tím, než jsme se
vydali na cestu Stopařova družina připravila pomazánku na
dnešní oběd, Čertík vyrazil se svojí družinou pro dřevo, Žabky
tým uklidil nádobí po snídani a družina Natálky oškrábala
brambory k večeři. Po uskutečnění všech příprav jsme se
vydali na dalekou cestu. Ještě než jsme se vydali vstříc
dobrodružství vyhlásila Sqoterka celodenní soutěž v
poznávání rostlin. Nejprve si každý tipnul. kolik rostlin pozná
a pak během celého dne hlásil své objevy Sqoterce. Nejlepším
botanikem byl Stopař. Naše dnešní cesta nás naštěstí vedla
opět po modré značka a tak jsme nemuseli na cestě moc
bloudit. Na okraji lesa, asi po jednom kilometru jsme byli tak
unaveni, že jsme si museli odpočinout. Odpočinek jsme
využili také k dalšímu úkolu. Abychom se v protektorátu
neprozradili museli jsme si připomenout nějaké osobnosti.
Každému byl na záda nalepen lístek s osobností. Úkolem
každého pak bylo pomocí různých otázek se dopátrat, kterou
osobnost představuje. Nejrychleji splnila úkol Berenika, která
představovala Libuši. A pak už postupně byly odhaleny další
osobnosti. Třeba Dan jako Foglar, Natálka královna Alžběta,
Stopař Masaryk a tak dále. Když už jsme byli v tom odpočívání
vyzkoušeli jsme si střežení tajného sídla a výzvědy. Každá
družina obdržela šátek a lístečky s třímístnými čísly. V určené
části lesa si vybudovala svoji základnu, do které položila šátek.
Lísteček s číslem si každý připevnil na čelo a hra mohla začít.
Úkolem bylo získání co nejvíce šátků. Ale nebylo to tak
jednoduché. Když byl někdo odhalen tak, že soupeř křikl jeho
číslo musel odejít zpět do svého území, kde si vzal nové číslo.
Teprve pak mohl pokračovat dále ve hře. Asi po půlhodině hry
byl vyhlášen konec. Vítězi se staly družiny Čertíka a Stopaře.
Obě získaly dvě vlajky. Jak vyšlo později najevo, oba týmy
uzavřely skrytou koalici. A jako každá taková hra pak skončila
dohady, kdo porušoval pravidla více a kdo méně. Aby opadly
emoce dostal každý jablko. Odpočati jsme pokračovali v další
cestě. Neušli jsme snad ani půl kilometru a vedle cesty jsme
našli několik velkých klub sena. Všichni jsme na ně nalezli a
poskakovali z jednoho kluba na druhé. Někomu se moc skákat
nechtělo tak jen pozoroval dění okolo. Vyskákaní jsme

pokračovali v další cestě. Přes vísku Bošov jsme došli až do
Miřetic. Zde nás čekal další úkol. Od našich zpravodajců
jsmedostali leteckou mapu, do které jsme měli zaznamenat
významné body okolo naší cesty. Na tento úkol vycházeli
družiny v pětiminutových intervalech. Procházeli vesnicí a
zaznamenávali důležité body jak třeba poraviny, kino, most
a podobné. Po splnění úkolu jsme se všichni sešli kousek od
cíle naší cesty u pomníku nad Ležáky. Společně jsme pak
vstoupili na pietní místo obce Ležáky. Pod muzeem jsme
rozložili náš hlavní stan. Nejprve nám Siggi řekl, co vše se
stalo na tomto místě v průběhu druhé světové války. Pak se
přihlásil první Myšpulín: "Tak teď je mi vše jasné. My jsme
ti parašutisté, kteří provedli atentát na Heidricha."
Abychom zahnali chmurné myšlenky vyhlásili jsm e čas
oběda. K němu se podávala sýrovo-salámová pomazánka s
chlebem. Pak jsme se domluvili v muzeu na jeho prohlídce.
Zde nám paní průvodkyně promítla krátký dokument a
řekla nám několik zajímavých informací. Prohlídka muzea
pak proběhla rychle. Po prohlídce a návštěvě místních
toalet jsme se šli projít po obci. Vystoupali jsme až k
dřevěnému kříži. Zde jsme si připoměli statečnost skautů
během války. Na jejich památku jsme si zazpívali první
sloku skautské hymny. Pak jsme udělali společnou fotku u
jednohu z hrobodomů a vyrazili na cestu zpět. Cestou jsme
museli provést rychlou operaci u Čertíka, který měl na krku
zakouslé klíště. Při zákroku Sváča využila Matesovy
pinzety a úspěšně predátora odstranila. Cestou jsme opět
potkali balíky se senem. Ani nyní nezůstaly bez
povšimnutí. Opět jsme si zaskákali. Byl však už také
nejvyšší čas pokračovat dále, abychom stihli uvařit večeři.
Cestou k chatě jsme ještě vzali pěknou suchou soušku,
abychom měli čím topit. Po příchodu jsme se rozdělili na
různé práce. Jedna družina začala s přípravou večeře, další
začala řezat přinesenou soušku a ostaní se dali do psaní
zápisníků. Při řezání se postupně vystřídaly všechny
družiny. Tak se nám podařilo zachvíli soušku pěkně
zpracovat a dřevo uklidit. Pak už byl čas na výborný
buřtguláš. Čas pomalu ubýhal a tak jsme si ještě přes
spaním vyzkoušeli jak se podaří zajatým agentům vymluvit
z obvinění. Čertík představoval hypnotyzéra, Klíště
střelmistra z lomu, Natálka zdravotníka a Myšpulín pekaře.
První byla odsouzena Klíště, následována Myšpulínem.
Tuhý boj se pak rozhořel mezi Natálkou a Čertíkem.
Vítězem se stala jenom těsně Natálka. Pak už rychle spát.
Neděle nás přivítala krásným sluníčkem. Po probuzení,
snídani a zabalení spacáků a další drobotiny jsme se vydali
ještě na malou vycházku do okolí. Prozkoumali jsme
zříceninu hradu Žumberk i s jeho tajemným podzemím a
pak pod vedením Stopaře jsme hledali pomocí GPS
rozvaliny Kočičího hrádku. Cestou jsme si vyzkoušeli i
naši obratnost při chytání kamínků. Postupně jsme si dávali
na hřbet ruky jeden kamínek po druhém. Pak jsme kameny
vyhodili do vzduchu a snažili se je všechny chytit do dlaně.
Někomu se podařilo chytit i šest i více kamenů. I rozvaliny
se nám podařilo nalézt. Na rozvalinách jsme si vyzkoušeli
naši pozornost při plížení se k německé hlídce. Po příchodu
na chatu jsme pokračovali v balení, úklidu a přípravě
oběda. Vše se nám podařilo. K obědu bylo výborné rizoto.
Na čas pro nás přijeli rodiče Pavla, kteří nám opět pomohli s
odvozem našich batohů. My jsme dolkiídili srub a vydali se
na vlak do Zaječic. NA závěr je třeba ještě zmínit vzornou
účast skoro všech členů oddílu. Protože této výpravy se
zúčastnil rekordní počet členů oddílu. Konkrétně dvacettři
mladších členů a tři členové vedení. Byli bychom moc rádi,

aby se tento počet stal na našich výpravách pravidlem. Všichni
z účastníků také oznámkovali jarní robinsonádu. Při
hodnocení převažovaly skoro samé jedničky. Ale v
odevzdaných lístcích jsme našli i jednu trojku a čtyřku. Takže
musíme napříště program celé výpravy ještě zlepšit.
Klubovna
V současné době je stav tzv. setrvalý. Stále ale platí naše
prosba o pomoc s hledáním vhodných prostor. Pokud byste
tedy věděli o vhodných prostorách (kočárkárny, společné
prostory v panelácích apod.) Rádi přivítáme možnost se do
těchto prostor nastěhovat. Děkujeme předem za vaši
spolupráci.

Co nás čeká
Květen
14. 5. Schůzka starších na kolech
Sraz je v 16.15 před klubovnou. Během schůzky
uskutečníme malou projížďku na kolech před sobotní
cyklovýpravou.
17. 5. Závodu světlušek a vlčat
Letošní závody jsou připraveny pro naše mladší. Počítáme s
účastí minimálně dvou soutěžních hlídek. Za náš oddíl se
závodů zúčastní Kroksi, Saša, Elenka, Terka, Berenika,
Johanka a Vojta, Pavel, Ježek, Radim, Honza, Matyáš, David a
Záviš. Další informace předáme emailem.
17. 5. Cyklovýprava starších
Mladší budou reprezentovat náš oddíl na závodech a starší se
vydají na cyklovýpravu. V současné době zvažujeme její cíl.
Rodiče, kteří se budou chtít projet s námi rádi uvítáme.
Sraz je v 9. 30 před klubovnou.
27. 5. Schůzka s rodiči
Setkání s rodiči a informace k letnímu táboru. Schůzka
proběhne v Úterý po schůzce mladších.

Červen
13. - 15. 6. Středisková výprava na Svratku
Akce je určena pro všechny členy oddílu. Poslední možnost
vyzkoušet si přespání a další dovednosti před táborem. Účast
je skoro povinná.
Termíny si prosím zaznamenejte do vašich diářů a informace o dalších
akcích oddílu přineseme v dalším čísle časopisu

Červenec
Letní tábor 12. - 26. 7. 2014
Více informací k letnímu táboru bude předáno v rámci
setkání s rodiči v úterý 27. 5. po schůzce mladších.

Krojové košile
Podmínkou účasti na táboře je mít krojovou košili. Proto
prosíme všechny, kteří budou novou košili potřebovat, aby
nahlásili velikost a zaplatili zálohu 500,-Kč. Košile bychom
rádi objednali co nejdříve. Jak košile vypadá a jakou velikost
budete potřebovat naleznete na:
Http://www.junshop.cz/skautske-vybaveni/krojove-kosile-ahalenky/ , http://www.junshop.cz/Kroj/
A vy co máte košili malou nabídněte ji do oddílového bazaru.

... a na závěr
Více se do dnešního čísla nevejde. A tak alespoň dodatečně
přejeme všem květnovým oslavencům vše jen to nejlepší a s vámi se
všemi se těšíme na shledanou na závodech a nebo na cyklovýpravě.

Siggi, Sváča, Sova, Kaťák, Světluška, Pepek a Lékárník
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