Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Dostává se vám do rukou další číslo oddílového
časopisu. Časopis je opět plný zajímavého čtení, alespoň
doufám, protože v poslední době se nám nedaří přilákat na
naše akce dost členů. Termíny akcí se snažíme zveřejňovat
vždy v dostatečném předstihu, ale některé už naše
pozvánky úplně míjejí. Přemýšlíme o pořádání zajímavých
akcí a výprav a odměnou je nezájem především z řad
starších. V této souvislosti narážím na připravovanou jarní
víkendovku pro starší. V době uzávěrky tohoto čísla byl na
tuto akci přihlášen pouze jeden člen oddílu. Naši mladší
roveři, pro které je tato akce určena, se ani neozvali. Jen
jeden poslal omluvu, že v tomto termínu slaví narozeniny a
proto nepojede. Někdy nám proto pomalu dochází síly na
to, připravovat další akce. Uvidíme, jak to vše dopadne.
Snad to nebude tak špatné, jak to nyní vypadá.
Siggi

Co se událo v dubnu
24. - 26. 5. Po stopách K. H. Máchy
Byl pozdní večer - první májVečerní máj - byl lásky čas.
Hrdličin zval ku lásce hlas,
Kde borový zaváněl háj.
Určitě všichni poznáváte úvodní verše básně K.H.
Máchy - Máj. A to bylo také téma naší letošní jarní
robinsonády.
Sraz byl tradičně u pošty, nebo spíše díky Berče a
Johance u Knihy na Hlavním nádraží. Kromě Vosičky
dorazili všichni na čas. Jen Vosička se nějak nemohla
zabalit a tak přiběhla na poslední chvíli. Nastoupili jsme na
vlak směr Praha a vyrazili. Hned v Chlumci jsme museli
přestoupit z důvodu výluky na autobusy. Ty nás dovezly do
Poděbrad, kde jsme přestoupili na rychlík směr Rumburk,
který nás dovezl až do cíle v Bělé pod Bezdězem. Vystoupili
jsme na opuštěném nádraží a vydali se hledat klubovnu.
Nejprve jsme šli asi deset kroků špatným směrem, než se
nám podařilo zorientovat mapu. Pak už to bylo v pohodě.
Pomocí mapy jsme nakonec trefili správnou cestu, která nás
dovedla až ke klubovně. Nebo spíše k místu, kde měla být
klubovna. Ale nikde žádný poutač, a tak Žabák kroužil
autem kolem a klubovnu nemohl nalézt. Pak jsme opatrně
vešli do jednoho ze dvorů a k našemu překvapení jsme
klubovnu nalezli. Zde nás čekala Popelka, která nás pozvala
dále a ukázala nám prostory klubovny. Po předání jsme se
mohli nastěhovat. Děvčata obsadila klubovnu světlušek a
kluci se usadili v klubovně vlčat, která byla zároveň i
jídelnou. Ještě večer jsme si povídali o Máchovi a dostali za
úkol se naučit každá z družin část Máje a také složit vlastní
básničku. Od Žabáka každá z družin obdržela několik archů
papíru se spoustou čísel. Tyto dopisy měli družiny rozluštit.
Aby se jim to podařilo, získávali za splnění různých úkolů
písmena. A to byl poslední úkol pátečního večera. Pak už
jen večerní hygiena a rychle spát.
Sobotní ráno nás přivítalo sluníčkem a i tím, že všichni i
v osm hodin spali. Následoval budíček a ranní hygiena.
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Děvčatům se stávat moc nechtělo, a tak příprava snídaně zbyla
na chlapcích. Ti se tohoto úkolu zhostili parádně a za krátkou
dobu jsme se mohli všichni sejít u snídaně. Po snídani na
oplátku děvčata umyla nádobí a připravila pomazánku k
sobotnímu obědu. Nabrali jsme svačinu a dostatek pití a vydali
se na cestu směr Bezděz. Červená značka nás provedla přes
náměstí až k místnímu koupališti. Zde nás Žabák zastavil u
jednoho ze stromů, který vypadal jako borovice. A jeho otázka
samozřejmě zněla:” Jak se tento strom jmenuje?” Padaly různé
názvy, ale správný nebyl ani jeden. Žabák nás upozornil,
abychom se podívali na kůru. Ta vypadala jako korek. Když
jsme si zozemnuli v prstech jehličí cítili jsme citronovou vůni.
Podle těchto znaků poznáme strom s názvem ...........................
Rozdali jsme si nějaká písmena pro rozluštění dopisu. Po této
zajímavé botanické přednášce jsme pokračovali dále. Stále po
červené značce. Kousek za Bělou, když se červená značka
začala stáčet do lesa, byla vyhlášena malá přestávka. Tu jsme
vyplnili setkáním různých osobností. Každý obdržel nálepku s
nějakou osobností, kterou měl na zádech a pomocí otázek měl
za úkol zjistit, o jakou osobnost se jedná. Většině se tento úkol
podařil. Jen Čertík, který představoval vůdce našeho střediska
Kocourka, nemohl osobnost odhalit. I když nějakého kocourka
poznal. Za úspěšné splnění družiny opět získali další písmenka
do luštění. Posilněni banánem jsme pokračovali v další cestě
směr Bezděz. Cesta nás provedla lesem až na louku, kde se
před námi objevila silueta hradu Bezděz. Byl ještě dost daleko.
A cesta nás začal vést úplně jiným směrem. Asi nám chtěli
turisté ukázat i místa, kde v nedaleké minulosti cvičila cizí
vojska. Naštěstí se po krátké době značka stočila správným
směrem. Prošli jsme krásný les a na louce, která byla schovaná
uprostřed lesů, byla vyhlášena další přestávka. Doplnili jsme
tekutiny, odpočinuli a pokračovali dále v naší cestě. Za chvíli
jsme již byli v obci Bezděz a hrad se na nás smál z pěkného
kopce. Žabák začal filozofovat, co že to vedlo lidi v dávných
dobách stavět hrad na takovém kopci. Čekal nás náročný
výstup až na vrchol.
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bezpečné vzdálenosti od okraje. Po společné prohlídce věže
si každý mohl proběhnout zbytek věže sám. Prohlídku jsme
ukončili obědem před hradní bránou. Cestou z hradu jsme
našli i pamětní desku, která byla klíčem k rozluštění našeho
dopisu. Čertík se Stopařem desku minuli bez povšimnutí.
Děvčata se rozhodla si desku opsat a Lukáš s Adamem
chodili kolem a nevěděli jak písmena využít. Sešli jsme se
na parkovišti pod hradem, kde se děvčata i družina vedená
Lukášem pokoušela rozluštit dopis. Po chvilce luštění jsme
se rozhodli pokračovat dále. Tentokrát po modré značce
směr Valdštejnsko. Kousek za železniční zastávkou Bezděz
jsme odbočili do lesa a na jeho okraji jsme si dali svačinu.
Chvilku pro svačinu využila Žabka s Anežkou na přípravu
hry, kterou připravily pro ostatní. Hra byla úspěšná a
vítězové obdrželi sladkou odměnu. Odpočati jsme vyrazili
na další cestu přes Valdštejnsko do Bělé. Cesta vedla místy
po prašných lesních cestách a tak se okolo nás vznášely
oblaka prachu. Skoro v sedm večer jsme se vrátili do
klubovny. Čestík se Stopařem zajistili roztopení kamen,
Žabák obsadil kuchyni a i ostatní se zapojili do přípravy
večeře. Pak byl čas i na skládání básniček a další věci. K
večeři byl výborný bramborový buláš. Po večeři a úklidu
nádobí byl čas na večerní poezii. Každá z družin předvedla
svoji báseň a také zarecitovala část Máje. A protože bylo už
dlouho byl čas se vydat na kutě.
Neděle nás přivítala podmračeným počasím. Po snídani
jsme se šli ještě podívat na náměstí. Zde každá z družin
měla pro ostatní najít nějakou zajímavost. Každá z družina
nachytala ostatní při odpovědi na svoji otázku. Na náměstí
jsme také objevili parádní trampolínu. Jen místní zámek
nestál ani za zastavení. Vrátili jsme se do klubovny a začali
s úklidem. Ohřáli jsme si oběd a uklidili nádobí a čekali na
Popelku, které jsme opět předávali klubovnu. Předání
proběhlo bez problémů. Před klubovnou jsme zakončili
výpravu oddílovým pokřikem a rozdáním pamětních lístků.
Nasadili batohy a vydali se k nádraží. Asi v polovině cesty si
Adam vzpomněl, že nechal v klubovně bundu. Protože
nebyl čas se už vracet, domluvili jsme se, že zavoláme
Popelce, aby bundu poslala. Na další ze zastávek si
vzpomněl Čertík, že i on v klubovně zapomněl bundu a
kroksy. Tak nakonec to byly dvě bundy a boty, které jsme na
klubovně zapomněli. Cesta vlakem proběhla v pohodě. V
Poděbradech jsme opět přestoupili na autobus a v Chlumci
na vlak, který nás dovezl až do Hradce. I počasí nám vyšlo a
tak se dá říci, že výprava se povedla. Výprava získalala
celkovou známku 1,8 a výpravy se zúčastnili: Delfíni - Johanka
(Kšilt), Berča (Bambule), Anička, Žabka, Anežka, Vosa, Káňata Mates, Honza, Čertík a Stopař, Panteři - Lukáš, Adam, Agent a
Polárník. Sváča, Žabák a Siggi

Básničky jednotlivých družin:
Básnička musela obsahovat slova: Jednička, vlak, Bezděz a máj
Oddíl Jednička rozhodl se jet
Vlakem někam na výlet.
Pro Bezděz se rozhodli,
Svaly si namohli.
Jeli tam na prvního máje,
Viděli i borové háje
Od Panterů
Jednička jela ve vlaku a Siggi jel ve fraku,
Byl zrovna prní máj a Stopař se Sigiho ptal.
Pojedem zítra na Bezděz? Ne protože pojedeme
zpět.
A proč jedeme tam a zpět?
Protože jedeme na výlet
Od Káňat

V máji na Bezdězu,
Ve vlaku do krasu
Jednička je oddíl skautský,
Povykují jedí housky
Od Delfínů
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Co se chystá
Květen
7. - 10. 5. Po stopách první letní robinsonády na Želivku
Po dlouhých sedmi letech se vydáme na místa, kde jsme jako
oddíl tábořili společně s ostatními oddíly střediska Želivák. Naší
základnou se však stane tábořiště Humpoleckých skautů. Protože se
jedná o náročnější akci, je určena především pro starší členy oddílu
(středeční schůzky). Sraz bude ve čtvrtek 7. 5. v 15. 30 hodin u pošty
na hlavním nádraží a návrat bude v neděli 10. 5. v 16.30 hodin opět na
hlavní nádraží. Na tuto výpravu budeme vybírat 500,-Kč. Zálohu
200,-Kč zaplaťte do 29. 4. Více informací na schůzkách.
22. 5. Cyklovyjížďka po Hradeckých lesích pro mladší
Protože akce na Želivce je určena pro starší, tak mladší se zase
projedou na kole po lesích a opečou buřty. Na tuto akci zveme i
rodiče. Sraz je v pátek 22. 5. v 16. 30 u Zděné boudy a návrat je okolo
19 hodiny opět ke Zděné boudě. S sebou si každý vezme jízdní kolo,
přilbu a buřta na opečení.
26. 5. Schůzka s rodiči
Tradiční setkání s rodiči, kde budou předány informace
především o letním táboře a další činnosti oddílu. Schůzka se
uskuteční v úterý po schůzce mladších.

Červen
6. 6. Cyklovýprava na Potštejn - starší
Na kolech se vydáme podél Orlice zpět do Hradce. Rodiče jsou
také srdečně zváni
19. - 21. 6. Středisková výprava
V tomto termínu se bude konat středisková výprava. Vzhledem k
časovému zaneprázdnění vedení oddílu (Akce Y apod) je zatím
naše účast ohrožena.

Červenec
18. 7. - 1. 8. Letní tábor
Vracejte vyplněné přihlášky. Táborový poplatek plaťte na
transparentní učet střediska 1981393001/5500. Více informací v
dalším čísle časopisu a schůzce s rodiči.

Sloupek z historie
8) Skauting v letech roce 1949 - 1970
Nadějný a klidný život skautského hnutí zlikvidoval únor
1948. Skauting byl obviněn jako nástroj zhoubné kapitalistické
výchovy. Nový režim chtěl veškerou výchovu mít pod kontrolou v
jediné organizaci. Tak vznikl Pionýr. V 50-tých letech bylo zatčeno a
uvězněno mnoho skatů. Mezi nimi například i hradecký skaut Lubka
Škaloud, který se zúčastnil umístění nálože před agitační středisko.
Za tento čin byl odsouzen a vězněn mnoho let. Své zážitky popsal v
knize - Na všechno buď připraven!
V roce 1950 došlo k zákazu organizace a rozpuštění všech
oddílu.
Na jaře 1968 v rámci takzvaného Pražského jara došlo k
obnovení skautské činnosti. V Hradci Králové došlo ke shromáždění
skautských pracovníků v sále Koruny 30 března. Po tomto
shromáždění došlo k obnovení skautské činnosti ve všech oddílech.

... a na závěr?
Připomínáme povinnost mít na tábor skautskou košili. Kdo
ji ještě nemá, tak neváhejte a kontaktujte vedení oddílu, aby
byl čas košili objednat.
A to je, vše co jsme vám chtěli v tomto čísle sdělit. Těšíme se
na setkání na dalších oddílových akcích.
Siggi, Sváča, Sova, Kaťák, Světluška, Amazonka, Sqoterka a Pepek
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