Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče
Jedničkářů,
opět je tu další číslo našeho časopisu. Je za námi nejkratší
měsíc roku a před námi jaro. Je sice pravda, že své žezlo předá
zima až za tři týdny, ale počasí venku začíná být jarním. A tak i
my začneme opět přesouvat část našeho programu z tělocvičen,
dílen, kuchyní a kluboven zase ven, abychom o ten jarní čas
nepřišli. Zároveň se budeme muset zaměřit na náš divadelní
festival, který jsme zatím odsunuli. Důvodů bylo více. Jednak
krátký únor a také lyžařské školy a jarní prázdniny. Tak se
pokusíme ještě přípravě věnovat nějaký čas a pak to snad vše
dobře dopadne. Tak to je asi na úvod dalšího čísla vše a přeji vám
všem pohodový jarní čas.
Siggi

Co se událo v únoru
3. - 5. 2. Pololetky v Jičíně - divadelní
Letošní pololetní prázdniny jsme se rozhodli strávit na srubu
v Jičíně. Domluvili jsme si proto opět po dlouhé době oblíbený
srub na okraji Jičína. Po čase příprav jsme se sešli v pátek ráno
netradičně u knihy na hlavním nádraží. Lístek dopředu se nám
koupit nepodařilo a tak jsme museli každému koupit dětskou
jízdenku. Nastoupili jsme do vlaku a vydali se směr Jičín. Asi po
hodině a půl jsme vystoupili na nádraží v Jičíně. Nasadili batohy
a vyrazili jsme směr srub. Cestou nás čekala malá zastávka v
prodejně COOP, kde jsme nakoupili základní suroviny na
páteční večeři. Po příchodu na srub obsadila dívčí část oddílu
jednu klubovnu v patře, která se stala pro naše děvčata na čas
jejich pokojem. Kluci si zabrali zbytek patra. Roznosili jsme si
matrace, vybalili věci a sešli jsme se u oběda. Každý si vybalil
nějakou dobrotu a dal se do jídla. Posilněni obědem nás čekal
první úkol. Každá z družin dostala lístek s jedním jídlem, aby si
vymyslela jídlo, které bude schopna uvařit ostatním. Díky
několika schůzkám ve školní kuchyni byly nápady jednotlivých
družin velice zajímavé. Po sepsání všech návrhů Sváča se
Siggim zpracovali seznam surovin, který předali Pepkovi, který
za námi jede autem. Po náročném programu jsme se přestrojili a
vydali na malou procházku do okolí. Díky bohaté sněhové
nadílce jsme kousíček za Jičínem objevili velké pole s
neodtčeným sněhem. A tak byla vyhlášena soutěž o nejlepšího
andělíčka. Sněhová pokrývka byla tak vysoká, že se do ni dalo
padat zcela volným pádem. Asi nejlepšími akrobatkami byly
Mája, Vanilka, Anička a Malíček. Pak jsme pokračovali ve
stavbách ze sněhu. Zkoušeli jsme uválet co největší kouli, nebo
ze sněhových koulí vyrobit nějaké umělecké dílo. Po této tvůrčí
přestávce jsme se přes Zebín a lipovou alej vrátili zpět do
klubovny na svačinu. Posilněni na nás čekal další zajímavý
program. Tím byla návštěva místního aquaparku. Všichni jsme
si zabalili vše potřebné a vydali se do nedalekého bazénu. Zde
jsme se rozdělili na plavce a neplavce a ještě na ty, kteří si chtěli
splnit vlčka plavce. O neplavce se starala Sqoterka, plnitele
vlčka měla pod dohledem Sváča a ostatní se vydali se Siggim.
Vlčka se rozhodli plnit Mlíko, Vydra, Malíček, Mája a Čelovka.
Čekalo na ně několik úkolů, které prověřili jejich plavecké
dovednosti. Při skocích do hluboké vody se z plnění odhlásil
Čelovka. Ostatní úspěšně prošli a splnili si prvního vlčka. Vlčka
plavce. Snad všichni si také vyzkoušeli jízdu po tobogánu i
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divokou řeku. Hodinka a půl nám v bazénu utekla a my se museli
pomalu vracet na srub. Ale než k tomu došlo tak jsme strávili možná
další půlhodinu v šatně a také čekáním na poslední opozdilce. Na
srubu nás již čekal Pepek s Klíštětem a Čokoládou a také uvařená
večeře. Rychle jsme se přestrojili a hurá do jídelny. K večeři jsme si
dali bramborovou kaši s párkem a kyselým okurkem. Po úklidu
nádobí pokračoval náš program dalším bodem. V něm měly
družiny za úkol vyrobit plakát, či nějakou pozvánku, kterou by
pozvaly do našeho oddílu další nováčky. Každá z družin pojala svůj
plakát jinak. Ale nikde nechyběly vytažené pastelky a další
výtvarné potřeby. Na závěr každá z družin představila svoje dílo
ostatním. To byl poslední dnešní program pak už jen následovala
večerní hygiena, zpěv večerky a noční klid.
Sobotní ráno začalo tradiční ranní hygienou a přípravou snídaně
a k ní i tradiční chléb s marmeládou a čaj. Po ranním rozkoukání
jsme pokračovali v našem programu částí věnovanou výrobě
kostýmů. Z věcí, které jsme měli s sebou. Na tento úkol jsme se
rozdělili na dívčí a chlapeckou část. A i na jednotlivých kostýmech
to bylo hned vidět. Copánek představoval malou princeznu,
Malíček hrál nějakého sněhuláka, Mája byla jezdec na koni. Kluci
pojali své kostýmy jako expediční kostýmy při dobývání severního
pólu. Oblékli na sebe, co našli. Začali bundami a končili spacáky a
kulichy. Za chvíli se začali ve svých oblecích pěkně pařit. Museli
jsme proto rychle vyhlásit zhodnocení provedených kostýmů,
abychom kluky nemuseli opravdu poslat na severní pól. Dali jsme
si svačinu a teď jsme se ustrojili všichni na ven a vydali se na
nedalekou louku stavět divadla. To byl totiž další úkol tentokrát již
pro naše družiny. Každá měla za úkol postavit divadlo s jevištěm i
hledištěm jenom ze sněhu. Ale stejně se všem nejvíce líbilo válení
ve sněhu. Na závěr naší dopolední vycházky jsme vytáhli igelitové
pytle a začali sjíždět kopec vedle klubovny. Stačila chvíle a všichni
jsme byli pěkně zmáchaní. A tak rychle zpátky do srubu a chystat
oběd. K němu Žlutá družina připravila výborné kuřecí plátky. Po
obědě jsme si dali chvíli poledního klidu, abychom zažili výborný
oběd. Pak jsme opět vyrazili ven. Tentokrát každá z družin dostala
popis cesty, který je měl zavést až ke hrázi rybníka Kníže. Cesta to
byla tak na čtvrt hodiny.
Skautský oddíl
Ale Zelená družina se
Jednička
nějak ztratila. Nenašla
Hradec Králové
hned první ulici a tak
bloudila ve spleti
čeřovských uliček a
nemohla najít tu
správnou. Zkoušeli i
pomoc domorodců, ale
ani to nepomohlo. Ostatní
družiny už Zelenou
netrpělivě vyhlížely a
krátili si chvíli studiem
dřevěných soch a
házením sněhových
kuliček. Asi po půl hodině
bylo rozhodnuto, že
necháme na hrázi Pepka a
my ostatní se vydáme přes
Kbelnici na srub.
Srub na Čeřovce 3. -5. 2. 2017

Netrvalo však ani pět minut a Pepek nás i se Zelenou družinou
došel. To se k nám přidal i Večerníček s Gůglem, kteří za námi
přijeli. Společně jsme se pak prošli pozdním odpolednem na
srub. Tam na nás čekala večeře připravovaná Modrou družinou.
Po večeři byla na programu další část kuchařských dovedností.
Každá z družin si totiž ke snídani měla upéct jablečný závin. Tak
jsme rozdali škrabky a začali se škrábáním a strouháním jablek.
Pak se každá družia vystřídala v kuchyňce, kde vyválela těsto a
naplnila závin. O pečení se pak postarala Sváča. Na závěr jsme
si ještě zahráli obdobu tiché pošty, ale v pantomimické podobě.
První hráč dostal za úkol předvést nějakou činnost druhému
členu své družiny, ten dalšímu a tak to šlo až k poslednímu. Ten
měl za úkol odhalit, co že to vlastně jeho družina předvádí. Čas
pokročil a my jsme si zazpívali večerku a šli spát.
V neděli nás ke snídani čekala vynikající snídaně ve formě
výborných závinů. Po ni jsme se dali do balení věcí a úklidu
matrací. Vše probíhalo dobře a tak jsme se zachvíli opět sešli v
jídelně, kde na nás čekala příprava dalšího jídla. tentokrát si
každá z družin připravila svoji pizzu. Museli si namíchat těsto,
to rozválet a ozdobit salámem, sýrem a samozřejmě kečupem.
Abychom si ukrátili chvíli než se pizzy upečou vyšli jsme ještě
na malou vycházku na Milohlídku. Tam jsme však zjistili, že se
až nahoru nedostaneme. Nedalo se nic dělat. Siggiho napadlo,
že bychom si mohli vyzkoušet scénu z Romea a Julie. Zkusit
hodit sněhovou kouli z ochozu do rokle pod rozhlednou.
Družiny se tedy rozdělily na poloviny. Jedna polovina zůstala na
Milohlídce a zbytek se vydali do rokle. Pak na povel jeden z
družiny hodil kouli a zbytek družiny se ji snažil chytit. I když to
vypadá na první pohled jednoduše, nebylo vůbec snadné
kouličku chytit. Asi nejúspěšnějším chytačem se stal Kuba Rómeo. Ten jediný možná ještě s Vydrou se alespoň částečně
koule dotkl. To už byl čas na naše pizzy. Vrátili jsme se tedy na
srub, přestrojili jsme se a zasedli k našim výtvorům. Po obědě
jsme dokončili balení a úklid srubu a vydali se na nádraží. Díky
včasné jízdence jsme měli i ve vlaku místo a tak jsme se
pohodolně rozesadili po vlaku a odpočívali po náročném
víkendu. Do Hradce jsme dorazili na čas. Na nádraží nás již
čekali naši rodiče. Rozloučili jsme se a každý se vydal domů,
aby mohl vyprávět zážitky z letošních pololetek.
Této výpravy se zúčastnili za jednotlivé družiny: Červená Mája, Ája, Filip, Čelovka, Kuba Zelená - Mates, Copánek,
Vydra, Žlutá - Vanilka, Anička, Viktorka, Modrá - Agent, Mlíko,
Malíček a také Klíště, Čokoláda, Sqoterka, Sváča, Lucka,
Pepek, Večerníček, Gůgl a Siggi.

Družinové schůzky

Šimkovy sady

Klubovna

14. 3.
Žlutá a Červená
Modrá a Zelená, Hraničáři
Žlutá a Červená
21. 3. Modrá a Zelená, Hraničáři
Sraz na schůzky v sadech je v 16.30 hodin u Rotundy
(https://mapy.cz/s/1rsZm). S sebou si každý vezme vhodné
oblečení, kdo má tak chytrý telefon s nahranou aplikací čtečky
QR kódů, zápisník a psací potřeby.
Na schůzky v klubovně si každý vezme scénář na své divadlo.
28. 3. Společná schůzka všech družin v klubovně.

25. 3. Výprava na Litické chlumy
Společná oddílová výprava se koná v sobotu 25. 3. Sraz je v 8. 45
hodin u pošty na hlavním nádraží. Návrat je okolo 17 hodiny opět
na nádraží. S sebou si každý zabalí věci dle zápisu z pololetek v
zápisníku, dále svačinu a pití na celý den. Na výpravu vybíráme
100,-Kč na vlak. Abychom mohli zakoupit jízdenku včas prosíme o
zaplacení poplatku nejpozději 21. 3.

Duben
Informace ke schůzkám zašleme na konci března, protože
využijeme opět čtyř schůzek v dubnu na prostřídání jednotlivých
družin na zatím tajném místě.

21. - 23. 4. Jarní robinsonáda u Jizery
Na naši další robinsonádu se vydáme na místo, kde jsme ještě na
žádné z našich výprav a robinsonád nebyli. Schválně můžete
tipovat, kam se vydáme odpovědi posílejte emailem. Výherce bude
odměněn. Nápověda je v nadpisu. Více k výpravě zveřejníme v
dalším čísle časopisu.

Květen
20. - 21. 5. Svojsíkův závod pro Hraničáře
Jak jsme vás rodiče již informoval naši Hraničáři by se měli
zúčastnit víkendového závodu. Jak máme informace od pořadatelů
bude to velice zajímavý podnik a naši starší si ho určitě užijí.
Prosím, počítejte ve vašich plánech s tímto termínem.

20. 5. Cyklovýprava mladších
A aby to mladším nebylo líto, pro ně bude uspořádána
cyklovýprava do městských hvozdů.

Červen
10. 6. Výprava s rodiči

Červenec
15. - 29. 7. Letní tábor v lesích u Sázavy

V únoru se družiny opět scházely na několika místech. Přihlášky na letošní tábor začneme rozdávat na poslední březnové
Mladší se střídali v klubovně a tělocvičně, Hraničáři zkoušeli schůzce.
své kuchařské umění v kuchyni. V klubovně družiny pečlivě
Hodnocení družin a jednotlivců v listopadu
nacvičovaly své divadelní kusy pod vedením Sqoterky.
Docházka družin
Bodování družin
Tělocvičnu měl na starosti Pepek a Sváča zase vařila. Jak
1.
Červená
95,8%
1.
Červená 14, 38b
schůzky na jednotlivých místech probíhaly a co zajímavého se
2.
Zelená
92, 6%
1.
Zelená 12, 55b
na nich konalo se nám do uzávěrky tohoto čísla nepodařilo
3.
Žlutá
87,5%
3.
Žlutá
11,13b
zjistit.
4.
Modrá
85,7%
4.
Modrá 10,00b

Co nás čeká
Březen
7. 3. společná schůzka v tělocvičně
Sraz je v 16 hodin před vchodem do ZŠ Úprkova. S sebou si
každý vezme vhodné oblečení a obuv do tělocvičny.
Na další schůzky se opět rozdělíme a to následně:
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Bodování jednotlivci
1.
2.
3.

Malíček
Řezbář
Ája

21b
20 b
19 b

... a na závěr?
musíme popřát všem březnovým oslavencům k jejich
narozeninám a svátkům vše jen to nej. A to je vše, co se nám
do tohoto čísla časopisu vejde. Nashedanou na oddílových
akcích
Siggi, Sváča, Sqoterka, Pepek, Miska, Gůgl, a Žabák
číslo: 7 březen 2017

ročník XV.

