Jednička hlásí!
Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Je tu opět nový měsíc a s ním i další číslo našeho
časopisu. Oddíl se pomalu probouzí ze zimního spánku a
dokonce se nám podařilo uskutečnit dvě zajímavé akce.
Jednou bylo pozvání do živého vysílání hradeckého
rozhlasu a druhou byla výprava do Novohradeckých lesů.
Více o obou akcích v dalších rubrikách. Také jsme
překonali letošní chřipkovou epidemii, která měla za
následek zrušení oslav dne sesterství. Teď je už před námi
jaro, hezké počasí a sluníčko. Společně se tak můžeme
připravovat na další společné akce našeho oddílu.
Siggi

Co se událo v únoru
25. 2. Návštěva rozhlasu Hradec Králové
Asi týden před naší návštěvou rozhlasu se Siggimu
ozval redaktor pan Novák z Českého rozhlasu, aby nás opět
pozval k vysílání rádia Junior. Jeho nabídku jsme s radostí
přijali. Sraz jsme měli o půl sedmé před hradeckým
rozhlasem. Sešlo se nás opravdu hodně. Z úterní schůzky
nás přišly podpořit Růžovky Saša a Elenka. Přihlásili jsme
se ve vrátnici, odkud nás nasměrovali do druhého patra.
Tam si nás již vyzvedl redaktor rozhlasu Zdeněk Novák.
Požádal nás, abychom vybrali z našeho středu mluvčí, kteří
budou mluvit naživo do éteru. Vybrali jsme tedy Klíště a
Čertíka. Pak jsme se již přesunuli do studia a čekali na
zahájení programu. Na úvod nás pan redaktor přivítal v
rádiu Junior. A aby i kluci a holky u rádia opravdu věděli, že
jsme ve studiu, zahájili jsme naše povídání oddílovým
pokřikem. Pak jsme posluchačům v krátkosti představili
náš oddíl a skauty z Hradce. To byl první náš vstup. Za
chvíli jsme se přihlásili opět do vysílání. Tentokrát se Klíště
a Čertík podělili s posluchači o zajímavé recepty, které lze
uvařit na výpravě. Klíště nabídla jablko v alobalu a Čertík
vařil kopřivové placky. Ještě chvíli jsme si povídali o
zimních vycházkách a táboření. Čas určený na naši
návštěvu pomalu utekl a my jsme se museli rozloučit s
posluchači. Na závěr jsme opět zakřičeli náš oddílový
pokřik. Rozloučili jsme se i s panem redaktorem a
domluvili se na další návštěvě rádia Junior.

28. 2. Výprava do tajgy
Po dlouhé odmlce byla před námi další oddílová
výprava. I když ještě týden před výpravou to nevypadalo
moc dobře. Pokračující chřipková epidemie stále
oslabovala vedení oddílu. Ale nakonec vše dopadlo dobře a
všichni jsme se mohli sejít v sobotu na srazu před
klubovnou. Již chvíli před desátou se u pinpongových stolů
vytvářely dva hloučky. Jeden vytvořila děvčata a druhý
kluci. Vypadalo to, že se snad ani neznají. Asi to bylo tím, že
jsme se jako oddíl neviděli dlouhé dva měsíce. Výpravu
jsme zahájili tradičně oddílovým pokřikem. Pak nám Siggi
sdělil, že se vydáme do tundry společně se slavným lovcem
Dzeru Uzalou. Ještě než jsme vyšli si každý nafasoval tři
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papírové koule a barevný šátek a mohli jsme se ponořit do
tajgy. Hned za klubovnou jsme objevili spoustu poházených
novin a polystyrenu. Chvíli jsme váhali jestli máme ten
nepořádek uklidit, ale rozhodnutí bylo rychlé. Přece to tu
nenecháme. Dali jsme se do rychlého úklidu, aby bylo
prostranství za klubovnou opět čisté. Noviny jsme odložili do
popelnice na papír a konečně se vydali směr Zděná bouda.
Kousek za boudou nás čekal první úkol. Každá z družin musela
dvě minuty pozorně pozorovat tabulku s informacemi o
ptácích v hradeckých lesích. Pak museli odpovědět na několik
otázek. Třeba kolik sýkorek bylo na tabuli, jak se jmenuje pták
zobrazený úplně vespodu a další. Nejúspěšnější družinou se
stali Panteři. Ostatní družiny hrály se Žabákem různé obměny
hry na škatulata. Po vyhlášení výsledků jsme pokračovali
hlouběji do tajgy. Na jedné z lesních křižovatek nás Žabák
zastavil se zvídavou otázkou. Ukázal na tři stromy a chtěl od
nás znát správné názvy těchto stromů. Jednalo se o smrk
ztepilý, modřín opadavý a dub letní. U dubu nám ukázal jak se
pozná jestli se jedná o letní či zimní. Musíte si vzít do ruky jeho
list. List dubu letniho má kratke pumpky ( z botanickeho
hlediska jsou listy u rapiku vetsinou srdcite, lyse,
asymetricke). Naopak listum dubu zimniho je zima a proto
obleka dlouhe sponovky, tzn. konci prilnutim k rapiku. Tak
takto lze rozlišit o jaký dub se jedná. Další lesnická zastávka
nás zastavila u zlomeného smrku. Dalo by se říci, asi se zlomil
při větru, ale podrobnějším zkoumáním jsme samozřejmě s
pomocí Žabáka odhalili zajímavou věc. Smrk napadla houba
václavka. Tuto houbu mají v oblibě mravenci, kteří ji z vnitřku
stromu vyžírají a tím strom oslabují. Ten je pak více náchylný
na zlomení. Cesta nás vedla stále hlouběji do tajgy. Na jedné z
křižovatek nám Siggi oznámil, že se vydáme jižní cestou.
Každá z družin měla obsadit cestu, která směřuje k jihu. Pak
musela své rozhodnutí družina obhájit. Nápovědou bylo, že je
skoro poledne a prosvítá sluníčko. Ale tato nápověda nebyla
nic platná. Ozývaly
se hlasy že v
Jednička
poledne je sluníčko
Hradec Králové
na obloze, či
dokonce na západě.
Nebo že nevrhá
žádný stín. Jedinou
správnou odpověď
měla družina
Veverek. Ty jediné
určily správnou
cestu i vysvětli, že
slunce je v poledne
na jihu. Cestu jsme
tedy poznali
správně a mohli se
vydat dále. Další
úkol, který nás čekal
na naší cestě ,byl
odhad vzdálenosti.
Novohradecké lesy 28. 2. 2015
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Měli jsme určit krokováním vzdálenost čtyřicet šest metrů.
Kdo měl poznamenáno ve svém zápisníku počet kroků na deset
metrů, jak jsme si to odkrokovali v klubovně, měl výhodu. Po
přeměření asi polovina z nás byla v toleranci dvou metrů od
požadované vzdálenosti. Během dalších výprav budeme
pokračovat v měření, abychom si náš odhad ještě zlepšili. Jak
nám už v úvodu Siggi vyprávěl, byl Dersu Uzala i velice dobrý
lovec. My jsme si mohli vyzkoušet naši obratnost a mušku při
soubojích na pařezech. Dvojice hráčů vždy obsadila každá jeden
pařez vzdálený asi sedm metrů a v ruce držela tři papírové koule.
Úkolem bylo trefit soupeře a také se vyhýbat jeho střelám.
Nejprve proběhlo několik zkušebních kol, po kterých začal
souboj družin. Vítězem se stala dle očekávání družina Káňat
následovaná Veverkami a Pantery. Poslední se umístili Delfíni.
Čas se blížil pomalu k obědu a tak jsme natáhli krok a pokračovali
dále tajgou. Ještě před cílem naší cesty jsme museli doplnit
slepou mapu. Tímto úkolem jsme se moc nezdržovali a
pokračovali dále směr Výskyt. Zde u otevřeného ohniště byl cíl
naší cesty. Po příchodu jsme se rozeběhli pro dřevo a klacky na
opékání. Za chvíli už plápolal oheň a pekly se první buřty. Stopař
si podle Klíštího receptu z rádia připravil i jablka v alobalu.
Každý si opekl svoji uzeninu. Veverky získali od Žabáka prémii
za nejúspěšnější družinu v bodování. Odměnou byla výborná
klobása, kterou si na závěr opekly. Posilněni dobrým obědem
jsme se připravili na odchod. Ještě před odchodem z Výskytu
jsme předali Adamovi oddílové tričko, aby se z něho stal
právoplatný člen oddílu. Čas utíkal nějak rychleji, a tak jsme
museli zrychlit krok, abychom stihli ještě jednu zastávku na naší
výpravě. Po různých lesních cestách, po odbočení snad do všech
světových stran jsme došli až k rytířskému hradišti. Zde přišly na
řadu naše šátky. Zahráli jsme si zde hru na dobývání hradu.
Hradiště vždy obsadily dvě družiny, které bránily vlajky uvnitř
tvrze. Ostatní podnikali útoky na hradiště ve snaze získat vlajku.
První hra byla překvapivě rychlá. Vlajka obráncům spadla z věže
na zem, kde ji ukořistila Anička a vlajku vynesla z tvrze. Další
bitvy nebyly už tak jednoznačné. Obránci i útočníci měnili
taktiku a získání vlajky nebylo vůbec jednoduché. Protože už byl
čas na návrat, museli jsme rychle zabalit naše věci a vydat se ke
klubovně. Ještě na okraji tajgy nedaleko nového sídliště jsme
ukončili naši výpravu pokřikem oddílu a rozdáním pamětních
lístků. Pak už rychle ke klubovně. Zde jsme vybrali šátky i zbylou
munici. Vše uklidili a rozešli se domů.
Výpravy se zúčastnili: Delfíni - Anička, Terezka, Berča, Johanka,
Saša, Elenka, Veverky - Žabka, Vosička a Anežka, Panteři - Lukáš,
Adam, Dan, Krtek, Tobiáš a Káňata - David, Stopař, Čertík,
Básník, a také Gůgl, Morče, Kaťák, Sváča, Žabák s Honzíkem a
Siggi

Co se chystá
Březen
Generální úklid klubovny
Termín bude ještě upřesněn.
28. 3. Výprava na Mlázovické chlumy
Sraz na tuto výpravu bude v sobotu 28. 3. v 7.45
u pošty na hlavním nádraží. Návrat bude okolo 18
hodiny opět na hlavní nádraží. Na vlak budeme vybírat
120,-Kč. S sebou si každý zabalí věci na jednodenní
výpravu a další upřesnění bude v rámci družinových
schůzek.
Duben
18. 4. Svojsíkovy závody
Závody jsou letos určeny pro starší
24. - 25. 4. Svatojiřská výprava

Květen

Červen
6. 6. Cyklovýprava na Potštejn
19. - 21. 6. Středisková výprava
Více informací v dalších číslech

Červenec
18. 7. - 1. 8. Letní tábor

Sloupek z historie
7) Skauting v Hradci Králové za války
Po odstoupení pohraničí přišlo do Hradce mnoho evakuovaných
obyvatel a mezi nimi i mnoho skautů díky tomu došlo k rozmnožení
počtu členů v místních oddílech. V ČSR pod vlivem okolností a tlaku
ministerstva vznikla jednotná skautská organizace s názvem Junák,
který v Hradci sdružoval 13 chlapeckých a 3 dívčí oddíly. Oblastním
velitelem v Hradci byl jmenován ing. Eduard Nemeček a současně
vzniklo sdružení přítel Junák.
Po začátku okupace v roce 1939 byl dozor nad skautskou organizací
svěřen okupační německé správě – byl znemožněn styk se
zahraničím, zrušila se braná výchova apod. současně došlo ke změně
stanov a to tak že zůstala převážně sportovní činnost.
V roce 1940 došlo k rozehnání skautských táborů o prázdninách (pod
záminkou pokračujíci branné výchovy, namířené proti říši) a
následně došlo ke zrušení skautské organizace v listopadů 1940.
Následkem zákazu byl skautský majetek zabaven, došlo k
zapečetění Skautského domova, mnoho činovníků Junáka bylo
vyšetřováno gestapem.
Skauti se s tím nesmířili a například dva stateční skauti odnesli ze
zabezpečeného Skautského domova stany, kroniky a další věci, aby
oddíl mohl i dále pracovat. Přes zákaz činnosti se některé oddíly
scházely. Například v pavilonu tehdejších Hermannových sadech, v
knihařské dílně nebo v tělocvičně hradecké realky. Do programů
pravidelných schůzek bylo zařazeno například i ovládání pistole,
pušky a granátu.
2. hradecký oddíl se skryl v dorostu Klubu českých turistů (KČT) a
pod vedením Vladimíra Pemla pracoval dál. Přes neustálou hrozbu
odhalení skauti skládali skautský slib (1943 a 1944 – 28. října) tento
oddíl byl také zapojen do ilegální odbojové činnosti a získával
informace pro Hnutí svoboda.
Členové 5. oddílu Jaromír Benda a Richard Husman odešli ilegálně
do spojeného království, kde bojovali v jednotkách RAF.
Syn známého spisovatel a autora románu Nebeští jezdci Filip Jánský
pracoval pro partyzánskou skupinu Barium. Byl za to oceněn jako
nejmladší hrdina v kraji.
Koncem období protektorátu 30.4. 1945 byl německou hlídkou
zastřelen při ničení vojenského telefonního vedení skaut Karel
Šimek.
V květnových událostech roku 1945 nastoupil 2. skautský oddíl na
výzvu posádkového velitelství k pohotovostní služebně osvobozené
republiky. Skauti se zapojili do zdravotnické pomoci či do stravování
repatriovaných zajatců.

Úklid klubovny
Úklid klubovny
Lišky
(zametení, setření podlahy)
Papír
Káňata
Plast
Veverky
Směs
Panteři
Odpad se vyhazuje do nádob tomu určených v sídlišti
nebo cestou domů. Ne do nádob před Dřevěnkou!

... a na závěr?
A jsme na konci dalšího čísla časopisu. Abychom vám mohli
předat všechny informace museli jsme některé rubriky v tomto čísle
vynechat. A tak se omlouváme všem, kteří mají březnu svátek či
narozeniny a alespoň takto jim přejeme vše nejlepší.
Siggi, Sváča, Sova, Kaťák, Světluška, Amazonka, Sqoterka a Pepek

7. - 10. 5. Po stopách první letní robinsonády na Želivku
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