Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče
Jedničkářů,
když se dáváte do čtení nového čísla časopisu nepíše se nové
století, ale i tak se čas posunul a my jsme na začátku nového
pololetí. Opět nás čeká čas jarních vycházek, výprav, závodů a
dalších dobrodružných podniků. Sice to zatím za okny tak
nevypadá, protože se opět po dlouhé době ke slovu přihlásila
zima. I my jsme měli možnost poznat její krásy na zimní
výpravě a i na pololetních prázdninách. Zanedlouho vás čekají
ještě jarní prázdniny a pak už je tu březen a s ním možná i
začátek jara. Ale ani čas do konce zimy nenecháme jen tak
plynout. Určitě každý z vás už pilně studuje vaši roli v družinové
scénce, abychom se za necelý měsíc mohli sejít na malém
divadelním festivalu. Ale to už trochu předbíhám. Tak na závěr
vám všem přeji úspěšný vstup do nového pololetí a jenom samé
dobré známky
Siggi

Co se událo lednu
Družinové schůzky v lednu
Jak se pomalu stává pravidlem, každý měsíc jsou naše
družinové schůzky něčím vyjímečné. V lednu jsme se scházeli
kromě tradiční klubovny také v dílnách a kuchyni na ZŠ
Úprkova. Schůzky v klubovně zabezpečovali společně
Sqoterka a Pepek a schůzky v kuchyni pevnou kuchařskou
rukou řídila Sváča a v dílně pomáhal družinám Siggi. A zde
přinášíme několik krátkých postřehů z dílen a kuchyně.
V dílnách si každá z družin vyráběla věšák na bundy. Protože
se bundy na schůzkách různě povalují bylo rozhodnuto o výrobě
tohoto doplňku naší klubovny. Každý z družiny si uřízl kousek
kulatiny, kterou na jednom konci zaoblil jako háček věšáku.
Ostatní z družiny rozměřovali prkno s věšáky a další dvojice
vyráběla podpěru věšáku. Po rozměření si každý vyvrtal svůj
otvor pro háček. Posledním krokem bylo sešroubování podpěr a
zalepení věšáků do vyvrtaných otvorů. Zatím asi největší
inovaci přinesl Čelovka. Protože chtěl konec věšáku ozdobit
hlavou vlka, což bychom během dílen nestihli, rozhodl se, že
věšák alespoň vylepší o zářezy. Tato úprava se líbila i zbytku
celé Červené družiny a tak má každý na svém věšáku nějaký
zářez.
Vaření bylo fajn. A hned na začátek musím všechny kuchaře
a kuchařky pochválit, protože byli šikovní a jídla se jim povedla.
Hned po příchodu do kuchyně bylo potřeba si pořádně umýt
ruce a rozdělit se na dvě skupinky. Každá družina totiž vždycky
připravovala jedno sladké a jedno slané jídlo. Většinou to
dopadlo tak, že jedno jídlo vařily holky a jedno kluci. A vařit se
muselo začít hned. Hodina a půl se může zdát jako spousta času,
ale s veškerou přípravou a vařením to zas tak moc není. Sladké
jídlo byla vždycky nějaká buchta. Byl to mřížkový koláč,
makovec, perník a muffiny. Na tomhle není nic složitého,
většinou stačí všechny suroviny zamíchat a nalít na plech nebo
do formy. Sice se nám stalo, že nějaké vajíčko skončilo místo v
míse na zemi (ale měli jsme náhradní), mléko pro změnu na
lince (ale nebrečeli jsme nad rozlitým mlíkem), některé
suroviny jsme pracně přimíchávali nakonec, protože se na ně
zapomnělo a občas byly v těstě hrudky, ale vždycky jsme si
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poradili a výsledek se povedl. Všechny moučníky byly moc dobré.
A slaná jídla taky. Ať už těstoviny s masem, slaný štrůdl, zapečené
maso nebo šneci. Někdo si pobrečel u loupání a krájení cibule.
Občas jsme zapomněli něco osolit, tvrdý sýr musel být úplně všude
(protože zapečený a roztečený je nejlepší). Vždycky to ale v
kuchyni vonělo. Trochu horší to bylo s úklidem. Museli jsme umýt
všechno nádobí a uklidit pracovní desky a do toho se nikomu moc
nechtělo. Uvařené jídlo jsme si museli odnést domů, protože už
nám nezbyl čas, abychom ho snědli.

14. 1. Zimní výprava
Příprava na cestu na Měsíc - Apollo
Opět po nějaké době jsme
se rozhodli uspořádat další zimní výpravu. A tak jsme se sešli v
sobotu dopoledne u kostela na Novém Hradci vstříc našemu
zimnímu dobrodružství. Na to, že počasí letos v zimě opět ukazuje
jaká je opravdová zima se nás šešlo opravdu hodně. Snad všichni,
kteří neměli zaplacené lyžařské školy a podobně. Výpravu jsme
zahájili tradičním pokřikem oddílu. Pak si vzal slovo Siggi a
oznámil nám, že se zúčastníme výcviku astronautů, kteří se pak
vydají na Měsíč či na Mars. Rozdělili jsme se po družinách a každá
z družin dostala "zapečetěnou" zašifrovanou zprávu. Úkolem bylo
zprávu rozluštit a zařídit se podle instrukcí. První v luštění byla
Žlutá a Červená družina, která jako první vyrazila po zelené značce
směr Planetárium. V patách ji byly postupně všechny družiny. Jako
poslední opustila místo srazu družina Zelená. Protože rozdíly v
rozluštění byly minimální skoro všechny družiny se sešli cestou k
hvězdárně. Zde jsme se zastavili na začátku planetární stezky u
Slunce. Přečetli jsme si nějaké zajímavosti o Slunci a dozvěděli
jsme se další úkol. Jako správní astronauté se musíme seznámit s
částí naší Sluneční soustavy. Družiny odcházely od Slunce asi v
pětiminutových intervalech a zastavovaly se u jednotlivých planet
a četly si zajímavosti. Takto se postupně na planetární stezku
vydaly všechny družiny. Společně jsme se zase sešli u planetky
Ceres pod dřevěným kostelíkem, kde jsme si ověřili, co si kdo
pamatuje za zajímavost. Nejvíce odpovědí sbírala Žlutá družina
díky Honzovi. Hraničáři si pamatovali něco málo o prvních
planetách. Dále si asi
Skautský oddíl
více hráli s Číňanovým
Jednička
psem. Po vyhodnocení a
Hradec Králové
malé svačině jsme
pokračovali dále. Přece
j e n o m
v
t o m
meziplanetárním prostoru
mrzne a občas nás potkal i
meteoritický roj ve formě
hustého sněžení. Pod
kostelíčkem jsou schody,
které jsme museli na naší
další cestě zdolat. Protože
už přece jenom několik dní
chumelilo, bylo docela
obtížné je sejít. Museli
jsme postupovat velice
opatrně, abychom stoupli
Planetární stezka 14. 2. 2017
vždy na správný schod.

A nyní si představte Číňana, který schody seběhl snad na dva
kroky. Nebylo to však tím, že by chtěl. Však na první schod
našlapoval velice opatrně. Ale pak se rozeběhl jeho pes a on
musel běžet za ním. Vše dopadlo dobře a oba jsme potkali
několik metrů pod schody, kde se jim oběma podařilo zastavit.
Další zastávka na naší cestě byly louky u Datlíku. Byl to ideální
prostor pro náš další výcvik. Než jsme se k němu dostali zahráli
jsme si eskymáckou honičku. Ve sněhu jsme vyšlapali několik
cestiček, které byly různě propojené. Po nich probíhala honička.
Nesměli jsme vyskočit z cest a zároveň se nechat chytit. Po
příjemném protažení obdržela každá z družin busolu, aby si
vyzkoušela putování podle azimutů. Pro snadnost to byly spíše
světové strany. A tak se červená vydala na jih, pak na západ,
sever a nakonec na východ. Modrá vyrazila na západ, pak se
stočila na sever, východ a jih. Žlutá nejprve šla na sever, pak na
východ, jih a nakonec na západ a zelená šla na východ, sever,
západ a jih. Protože každým směrem měly družiny udělat přesně
30 kroků, měly se v ideálním případě vrátit do výchozího bodu.
Jen Zelená se přiblížila na místo startu. Ostatní končily daleko
od startu. Radši jsme si vzali naše batůžky a šli dále. Moc jsme
toho neušli. Na hrázi Datlíku byla krásně zamrzlá louže, která se
přímo nabízela ke sklouznutí. A tak jsme se klouzali. Někdo
předváděl docela zajímavé krokové kreace. Někteří sice zvládli
skluz, ale při dojezdu stejně spadli. Byl čas popojít dále. Na další
křižovatce nás čekal další úkol. Abychom se mohli vydat na
Měsíc musíme zkonstruovat nosnou raketu, která bude mít
dostatečnou nosnost. Každá z družin měla proto za úkol
překonat danou vzdálenost tak, aby se země dotýkala minálním
počtem končetin. Každá z družin tento úkol pojala trochu jinak.
Někdo zkoušel nést menší na zádech, někdo zkoušel se zavěsit
na jednoho nejsilnějšího. Asi nejúspěšnější byla družina Modrá,
které se podařilo dojít alespoň do poloviny požadované
vzdálenosti. Opět jsme se dostali do dalšího meteorického roje a
tak byl čas jít dále. Šli jsme místy zcela neznámými až jsme se
ocitli na velké lesní křižovatce. Tady byl prostor na vyzkoušení
našich orientačních schopností. Ještě než zaujali rádci místa asi
deset metrů od středu křižovatky domluvili se se svoji družinou
volací znaky. Pak si zbytek členů družin zakryl oči čepicí a
poslouchal volací znaky svého rádce a snažil se ho, co
nejrychleji nalézt. Další dovedností byla zkouška orientace po
centrifuze. Úkolem astronautů bylo udělat sloní nos a zatočit se
desetkrát okolo pravé ruky, která směřovala k zemi. Pak rychle
vyrazit k batohu, který byl asi deset metrů před nimi. Těch deset
metrů bylo zatraceně dlouhých. Zvlášť, když se někteří z
astronautů pohybovali po eliptických drahách a cestou padali.
Naštěstí bylo příjemně nasněženo a tak pády do prašanu
nebolely. Pořádně zorientovaní jsme se vydali do hlouby lesa,
kde jsme narazili na modrou značku, které nás bezpečně
dovedla na hráz Biřičky. To už jsme byli skoro v cíli naší cesty.
Na hrázi rybníka každá z družin vytvořila svůj otisk, který
zanechá na povrchu Měsíce. Modrá vytvořila znak našeho
oddílu, Zelená tak dlouho přemýšlela o své stopě, až uběhl čas
tak skončilo jen u plánů. Na hrázi jsme také vyhodnotil snažení
našich družin. Za odměnu si mohli postupně jak byly dnes
úspěšní vylosovat scénář divadelní hry. První si vybírala Modrá,
která si vylosovala Dva tovaryše, Žlutá si odnáší Perníkáře
Kornoutka, Červená Hodináře Pérka a Zelená Tajemství
koblížku. Na závěr jsme ukončili naši zimní výpravu oddílovým
pokřikem a hurá ke kostelu na Nový Hradec, kde na nás už
čekali naši rodiče.

Svátky a narozeniny
Narozeniny
1. 2. Čelovka
10. 2. Meloun
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Svátky
6. 2. Nšoči
24. 2. Matěj, Matyáš

Co nás čeká
Únor
Opět schůzky na různých místech. Tentokrát se vydáme do tělocvičny
na ZŠ Úprkova a Hraničáři do kuchyně

Tělocvična
Klubovna
21.2.
Modrá, Žlutá
Červená, Zelená
28.2.
Červená, Zelená
Modrá, Žlutá
Sraz do tělocvičny a kuchyně je v 16.30 hodin před vchodem
do ZŠ (ve dvoře). Konec schůzky je v 18 hodin. S sebou si
každý vezme vhodné oblečení a obuv do tělocvičny. Hraničáři
přezůvky a krabičku na výrobky.

3. - 5. 2. Pololetky v Jičíně
Vzhledem k tomu, že v termínu vydání bude akce již minulostí,
nezveřejňujeme zde žádné informace.

Březen
3.- 4. 3. Malování klubovny
7. 3. Oddílový divadelní festival
Pokud se nám podaří nacvičit jednotlivé scénky, uskuteční se na
v rámci oddílové schůzky malý divadelní festival.

25. 3. Oddílová výprava

Duben
21. - 23. 4. jarní robinsonáda

Květen
13. - 14. 5. Svojsíkův závod - účast Hraničářů

13. 5. mladší výprava na kolech

Červen
10. 6. Oddílová výprava
Bližší informace k jednotlivým akcím budeme předávat postupně
v dalších číslech časopisů.

Červenec
15. - 29. 7. Letní tábor

Hodnocení družin a jednotlivců
Docházka prosinec a leden
1. a 2, Žlutá a Zelená
3.
Červená
4.
Modrá

87,5 %
87,5 %
66,1 %

Bodování družin v lednu
1.
2.
3.
4.

Modrá
Zelená
Žlutá
Červená

1.
2.
3.

Áňa
Mech
Čelovka

16, 7 b
16,3 b
15,4 b
12,1 b

Bodování jednotlivci
28 b
26 b
24 b

... a na závěr?
nezbývá než vám všem popřát úspěšné druhé pololetí ve
škole a spoustu krásných zážitků a dobrodružství na
společných akcích družin a oddílu
Siggi, Sváča, Sqoterka, Pepek, Miska, Gůgl, a Žabák

číslo: 6 únor 2017

ročník XV.

