Jméno
Malíček
Mlíko
Kostra
Jméno
Mozart
Řezbář
Natálka
Šimon
Copánek
Jméno
Meloun
Žižka
Čelovka
Kuba
Muzejník
Ája
Mája
Filip

Modrá
Splněné úkoly
8, 6
6, 1
7
Zelená
Splněné úkoly
1, 3
1
8
5
1, 3,
Červená
Splněné úkoly
1
1, 6
4, 8, 10
1, 2
1
1, 10
1, 2, 10
1, 6,

Splněno celkem
2
2
1
Splněno celkem
2
1
1
1
2
Splněno celkem
1
2
3
2
1
2
3
2

Svátky a narozeniny v dubnu

Sraz všech účastníků je v pátek 21. 4. v17hodin u
pošty na hlavním nádraží. Každý si s sebou zabalí věci na
vícedenní výpravu (viz časopis č.4/XIV ) a dále
skautskou průkazku a páteční večeři. Návrat bude v
neděli 23. 4. okolo 16.30 hodiny opět na hlavní nádraží.
Na tuto akci budeme vybírat 400,-Kč(strava, doprava,
ubytování). Zálohu ve výši 200,-Kč prosíme odevzdat
nejpozději do čtvrtka 13. 4., abychom mohli zajistit
skupinové jízdné. Další informace na schůzkách.

1. 4. Číňan
3. 4. Kuba, Honza
7. 4. Copánek
8. 4. Tobiáš
22. 4. Natálka
27. 4. Mája

20. -21. 5. Svojsíkův závod Hraničáři
Jak jsme vás rodiče již informovali, naši Hraničáři se
zúčastní víkendového závodu. Vlastnímu závodu bude ještě
předcházet pátrání po výsadku Barium, do kterého se
Hraničáři zapojí na schůzkách. Více o jejich pátrání
zveřejníme v dalších číslech.

20. 5. Výprava na kolech
Více v dalším čísle

23. 5. Schůzka s rodiči

Červen
10. 6. Výprava s rodiči
Společná výprava rodičů a dětí do nedalekého okolí.
Rezervujte si tento termín.

Červenec
15. - 29. 7. Letní tábor
Vydáme se na známé tábořiště nedaleko Světlé nad
Sázavou. Začala distribuce přihlášek. Tak neváhejte s
vyzvednutím.

Svátky

Významné dny v dubnu
1. 4.
22. 4.
24. 4.

Mezinárodní den ptactva
Den Země
Mezinárodní skautů a skautek

Co nás čeká
Duben
Rozdělení schůzek
4. 4.
11.4.
18. 4.
25. 4.

Divadlo
Červená
Zelená
Žlutá
Hraničáři

Klubovna
Plachta
Žlutá, Zelená, Hraničáři
Modrá
Žlutá, Modrá, Hraničáři
Červená
Červená, Modrá, Hraničáři, Zelená
Červená, Zelená, Modrá
Žlutá

21. - 23. 4. Tradiční svatojiřská
robinsonáda v Semilech
Jak je zřejmé již z nadpisu, tak na letošní jarní
víkendovku se vydáme do Semil. Na místo, kde jsme
ještě nikdy na výpravě nebyli. Takže nás čeká
objevování nových míst v neznámém kraji. Jako
základna nám bude sloužit klubovna Semilských
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

letošní apríl se o své slovo přihlásil rekordními
teplotami a to už od minulého úterý, kdy proběhla
poslední velká generálka na naše divadelní
představení a počasí nás vytáhlo ven. Bylo to velice
příjemné trávit čas ve slunečních paprscích. Myslím si,
že i to přispělo k velice povedenému vystoupení naší
Modré družiny. Možná, že i sluníčko pročistilo
mozkové závity našich členů a tak se tam objevilo i
místo na dialogy k našim divadlům. Doufejme, že
počasí nám bude přát i nadále. Opět nás čeká nabitý
program jak družinových tak i oddílových akcí. Letos
se sice nevydáme na další Intercamp jako loni, ale i tak
si myslím, že jarní měsíce nám nabídnou spoustu
zajímavých aktivit a dobrodružství. A to je na úvod
dalšího čísla našeho časopisu asi vše. Dnes jsem si
mohl dovolit o něco delší úvod i proto, že toto číslo
vychází opět v rozšířeném vydání, aby se nám do něj
vešly všechny zprávy, postřehy a informace.
Siggi

Co se událo v březnu

Podpora střediska
23. 4. Vojta

Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,

Květen

Narozeniny

Jednička hlásí!

Zde opět připomínáme podporu našeho střediska při
nákupech přes internet. Pokud nakoupíte přes portál
www.givt.cz, zároveň podpoříte i naše středisko. Více
informací u vedení oddílu.
Předem děkujeme za vaši podporu.

Letošní březen byl opět plný zajímavých událostí.

Malovali jsme klubovnu, vydali se zachraňovat
počítačovou síť, začalo naše stoupání na horu a vydali
jsme se na další jarní výpravu do podhůří Orlických
hor. A tak si nyní pěkně popořádku připomeňme
jednotlivé akce.

Hodnocení družin a jednotlivců v listopadu
Docházka družin
1.
Červená 93,8%
2.
Modrá
92, 9%
3.
Žlutá
90,6%
4.
Zelená
88,9%

1.
1.
3.
4.

Bodování družin
Červená
8,5b
Modrá
6,6b
Žlutá
6,0b
Zelená
4,8b

Bodování jednotlivci
1.
2.
3.

Ája
Malíček
Copánek, Filip

15b
13 b
11 b

Krojové košile
Opět je nejvyšší čas na objednávku krojových košil. Proto ti
z vás, kteří budou potřebovat novou košili nahlaste prosím její
velikost vedení oddílu. Nabízené velikosti si ověřte na
www.junshop.cz. Na košile budeme vybírat zálohu 500,-Kč

... a na závěr?
Více se nám do tohoto rozšířeného vydání nevejde. Užívejte
si jarního sluníčka a nashledanou na dalších oddílových akcích
Siggi, Sváča, Sqoterka, Pepek , Večerníček, Miska a Gůgl
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3. - 4. 3. Malování klubovny
O malování klubovny jsme přemýšleli už delší dobu
a na začátku března byl konečně ten správný čas.
Barvy jsme dostali od pana ředitele z Úprkovky a tak
se stačilo domluvit, přinést další potřebné věci a začít.
V pátek bylo potřeba všechny věci z klubovny vynosit
ven a omýt stěny. V sobotu pak vymalovat a aspoň
malou část nastěhovat zase zpátky. Takový byl plán.
Miska s Googlem měli v pátek volno.Nabídli se, že
začnou s vystěhováváním už během dne a ostatní se
přidají, až dorazí z práce a ze školy. A udělali pořádný
kus práce. Když jsem přišla po druhé hodině do
klubovny, měli už skoro všechno sundané ze stěn,
rozmontovanou poličku a věci naskládané v krabicích.
A že těch věcí nebylo málo. Zajistili taky tmel a další
věci na malování. Za chvilku na to dorazili Siggi a
Pepek a začali jsme stěhovat věci z klubovny na
chodbu. Mezitím přišli další pomocníci. Squoterka,
Klíště, Šerpa a po nich ještě Čokoláda, Dan a Číňan.
Dovytahovali jsem hřebíky ze zdí, Miska s Googlem
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zamaskovali díry a Hraničáři se dali do umývání stěn.
Docela jim to šlo, ale voda byla nakonec úplně všude. A to
bylo v pátek všechno. Sešli jsme se zase v sobotu ráno. A
přišli i další pomocníci. Žabka a Čelovka s mamkou a
taťkou. Nejdřív bylo potřeba všechno, co jsme nechtěli
zamalovat a zašpinit, omotat igelitem. A pak jsme
malovali. Nejdřív strop na bílo. Hraničářky trochu
zápasili se štětkou, takže bílá barva byla nakonec taky na
oblečení a obličejích. Naštěstí měl Čelovkův taťka
váleček, kterým doladil nepřesnosti. Jakmile byl strop
hotový, mohli jsme začít se stěnami. A umýváním světel.
Těch se ujal Siggi a Squoterka. Malování zelenou barvou
dostali na starosti zase Hraničáři. Tentokrát s malými
válečky. Občas jim někde zůstala šmouha a nebo se na
bílém stropě objevil zelený flíček, ale nakonec to zvládli.
Roh u okna vymaloval Šerpa do tmavě žluta. A bylo
hotovo. Kromě malování zvládli Miska s Googlem a
Pepkem opravit ještě dveře do klubovny. Pak už byl na
řadě úklid. Podlahu jsme museli setřít asi stokrát, aby na
ní nezůstaly fleky a rozmazaná barva. Ale povedlo se.
Zbývalo už jenom nastěhovat věci zpátky do klubovny.
Obrázky a nástěnky zatím zůstaly opřené o lavice, aby
barva zaschla, ale stoly, police a další hromada věcí našla
už svoje místo. Zbytek se douklízel další týden a dneska
už máme v klubovně krásně vymalované a téměř
uklizené.
(Sváča)

Schůzky v sadech
Na letošní březen jsme si připravili hru do Šimkových
sadů. Mapa zde vytváří jednotlivými uličkami spletitou
síť podobnou počítačové síti. A od této myšlenky byl
další krok k vyzkoušení QR kódů. V dnešní době, kdy se
setkáváme každou chvíli s nějakou inovacíj jsme se
rozhodli, že vyzkoušíme i my něco nového. Na začátku
příprav hry do sadů jsme byli nadšeni touto novinkou. Ale
s postupem příprav jsme museli odlaďovat spoustu
technických drobností.Museli jsme nalézt vhodnou
velikost kódu, aby šel ještě načíst. Při prvních pokusech
jsme kódy zmenšili a pak se nedaly načíst. Barevné kódy
byly zase rozmazané a také nečitelné.
Nakonec se nám vše podařilo a sadech jsme rozmístili
kódy na různá místa. Sraz všech družin byl u Rotundy a
odtud se družiny mohly vydat dvěma směry na putování
po počítačové síti a plnit úkoly. Tak třeba musely nastavit
správným zadáním matematických operátorů tok dat
správným směrem. Na zastávce autobusu zjistit časy
výskytu viru, ze svých těl vytvořit firewallovou zeď.
Zkusit za jak dlouho síť spadne, když dojde její napájení a
také jak rychle se otáčí pevný disk. Po splnění všech
úkolů se družiny vrátily nedaleko Rotundy, kde musely

sepsat všechny své poznatky, nahlásit své heslo a
zhotovit závěrečnou fotku. To vše poslat na email a
tím potvrdit splnění všech úkolů. Fotky se nám zatím
podařilo získat pouze od tří družin a částečné splnění
úkolů zaslala pouze jedna družina. Tak nevím, jestli se
nám nakonec tedy povedlo počítačovou síť zachránit
od napadení. Fotky od jednotlivých družin jsou ke
shlédnutí na naší oddílové galerii na Rajčeti.
Zde přikládáme jeden z kódů. který jsme měli
umístění v sadech:

25. 3. Výprava s Pekelníkem do Pekla
Na další oddílovu výpravu jsme se opět vydali do
podhůří Orlických hor. Tentokrát se naším cílem stala
malinká víska Litice nad Orlicí. Než jsme se tam
dostali, čekala nás cesta vlakem, kterou jsme si
tentokrát zpříjemnili luštěním dopisu. Z něho jsme se
dozvěděli, že máme sepisovat věci začínající písmeny
P a L, které uvidíme z okna vlaku. Pozorováním okolí
nám cesta rychle uběhla a po necelé hodince jsme
vystupovali v Litici na nádraží. Zde jsme také zahájili
naší výpravu tradičním pokřikem oddílu a vyhlášením
výsledků pozorovací soutěže. Se šedesáti věcmi se na
prvním místě umístili Viktorka, Ája, Malíček a Vydra,
druzí s ........ skončili ............ a třetí ........ Pak jsme se
vydali po žluté značce k rozcestníku U mostu. Tam
nás čekal první úkol. Každý z nás si musel na šátek
uvázat dobráček. To proto, abychom byli ochránění
před pekelníkem, který nás na dnešní výpravě
provázel a také jako připomenutí splnění dobrého
skutku. I když jsme dobráček trénovali již několikrát
na schůzkách, jeho uvázání nám dělalo problémy.
Naštěstí Sváča nám dokázala poradit a Siggi vytáhl i
návod, jak uzel uvázat. Tak asi po desetimunutovém
zdržení jsme mohli dále odcházet každý s dobráčkem
na šátku. Cesta odbočila podél lomu a my jsme začali
stoupat na vrch Chlum. Asi v polovině cesty měla být
ukryta první keška dnešního putování. Ale nemohli
jsme ji v GPSce nalézt. Siggi si vzpomněl, že
nápověda zmiňuje tři modříny a výhled na Litický
hrad. Musíme se pochválit, že i bez přesných
souřadnic se nám krabičku podařilo nalézt. Úspěšným
nálezcem byla Sváča a Malíček. Zapsali jsme svůj
nález do sešitu a pokračovali dále. Na další cestě jsme
si měli všímat květin. Protože jaro přišlo teprve před
chvílí, bylo obtížné nějaké květy nalézt. Ale dobrým
očím našich vlčat a světlušek nic neuniklo. Prní nález
hlásili malý Dominik, Čelovka a další. Podařilo se
nám nalézt bledule, devětsil a mnohé další.
Nejúspěšnějším botanikem byla Malíček. Na dalším
rozcestí naší cesty u Černé tabule byl poražený strom.
Ten jsme hned využili jako kladinu a každý ho musel

přejít, aniž by z něho spadnul. Za odměnu získal od Sváči
sladkou odměnu. Po červené značce jsme pokračovali
dále směrem na Chlum. Kousek před vrcholem dostala
Zelená družina vedená Vydrou do ruky GPSku, aby našla
další krabičku. My ostatní jsme se vydali za nimi,
abychom je sledovali, jak se jim daří. Těsně před
vrcholem nám však Zelená družina zmizela. Naštěstí ne
na dlouho. Za chvíli byl slyšet vítězný pokřik a už Zelená
družina slavnostně nesla krabičku. Po zdolání Chlumu
byl čas na oběd. Rozložili jsme se okolo vrcholové
mohyly a vytáhli svačiny. Malíček, Viktorka a Ája
postavili pěknou hranici z malých klacíků. Škoda jen, že
než jsme odešli, se někomu podařilo celou hranici zbořit.
Po svačině jsme si zahráli ještě jednu zajímavou
schovávačku. Jedna z družin obsadila pikolu a ostatní se
schovali. Po odpočítání do dvaceti se vydali hledači
hledat schované hráče. Když se jim podařilo někoho
nalézt, museli zakřičet jeho jméno a rychle se vrátit k
pikole. Když se jim to podařilo, musel jít nalezený do
vězení. Když se někomu z ukrytých podařilo dát
hledačům babu, byli vězni osvobozeni. Nejprve se
schovávala Červená družina a zbylé družiny hledaly.
Červené se podařilo během tří kol podařilo dostat do
vězení pouze jednoho vězně. Pak se role otočily. Pikaly
Žlutá, Zelená a Modrá. I jim se podařilo dostat do vězení
pouze jednoho vězně. Takže hra skončila remízou. Po
červené jsme se vrátili zpět na rozcestí pod Chlumem a
dále pokračovali po žluté značce k televiznímu vysílači.
Před ním byl ideální plácek pro zkoušku našich
orientačních dovedností. Sluníčko se proklubalo z mraků
a tak jsme mohli vyzkoušet určit sever pomocí stínu. A to
si nedovedete představit, jaké teorie určení severu padaly.
Mech hodil klacek a kam ukazoval tam byl sever. Vydra
hluboce filozofoval o tom, kde že by ten sever mohl být.
Ani nápověda od Siggiho, aby se podívali na svůj stín,
moc nezabrala. To jsme si vše zjednodušili tím, že jsme
předpokládali, že je pravé poledne. Ale i pohled na svůj
stín byl pro některé moc složitý. Takže výsledkem bylo,
že sever byl na západě, na východě a na všech dalších
možných stranách. Po dalším upřesnění se nakonec
podařilo sever
Skautský oddíl
přece jenom určit.
Jednička
Určením správné
Hradec Králové
světové strany
jsme mohli
pokračovat dále po
žluté značce.
P r o š l i
jsme lesem a
objevili jsme se na
pěkné mítině. Zde
jsme si našli pěkné
poleno, které se
pro nás proměnilo
v činku. Každý
zvedal tuto činku
desetkrát nad
hlavu, abychom si
Litické Chlumy 25. 3. 2017
posílili i svaly na

rukách. Po posilování jsme si zahráli hru na pekelníky.
Úkolem pekelníků bylo stáhnout hříšné duše do pekla
a naopak čisté duše se snažily vytáhnout nešťasníky z
pekla. Byla to dramatická bitva. Pěkně vyválení jsme
raději pokračovali v další cestě. Jako první se na cestu
vydala Žlutá družina vedena GPS hledat další
schránku a my ostatní za ní. I další schránku se nám
podařilo nalézt. Byla na křížení dvou barev. Žluté a
Zelené. Zde jsme se rozdělili na dvě skupinky.
Červenou a zbytek. Úkolem družin bylo
nepozorovaně dojít na křižovatku u Merklovické
aleje. Tam se schovat a zasáhnout druhou družinu
papírovou koulí. Červená se vydala po žluté a modré a
zbytek po zelené. Jak se blížilo křížení cest družiny se
ztišovaly a začaly vymýšlet strategii přepadu. Zelená,
Žlutá a Modrá se ukryly v remízku nad křižovatkou,
Červená zvolila cestu lesem. Sotva se na křižovatce
objevil první člen Červené družiny Ája, zasypala ji
salva koulí. Z úkrytů vylézali další hráči a křižovatka
se ocitla ve sprše papírových koulí. Nakonec si
vítězství z této bitvy odnesla koalice Zelené, Žluté a
Modré družiny. Společně jsme pak prošli lesem až na
červenou značku. Ta nás pak vedla už do Pekla. Cestou
jsme měli ještě nalézt jednu kešku, ale nejprve nás
Červená zavedla do lesa do míst, kde se pasou divoká
prasata a pak jsme souřadnice přešli. Vracet se nám už
nechtělo a tak tato poslední krabička zůstala před námi
ukryta. V Pekle jsme si prohlédli krásný krytý most a
pak se už vydali na vlakovou zastávku. Zde jsme
ukončili naši výpravu vyhodnocením našich soutěží a
rozdáním pamětních lístků. Malý motoráček nás
dovezl do Doudleb, kde jsme přestoupili na vlak do
Hradce. Tady nás čekalo malé překvapení. Paní
průvodčí se nějak porouchal strojek a my jsme neměli
rezervovaná místa. Naštěstí byl vlak prázdný a místo
jsme měli. Za chvíli za námi přišla i paní průvodčí, že
strojek zresetovala a najednou se ji objevila i naše
rezervace. Na nádraží v Hradci jsme dorazili na čas.
Zde na nás již čekali naši rodiče. Počasí nám přálo a tak
jsme si užili krásnou výpravu do podhůří Orlických
hor. Za Červenou družinu se výpravy zúčastnili Žižka,
Čelovka, Ája, Filip, Kuba, David a Šimon za Modrou
Malíček a Agent, za Žlutou Viktorka, Tobiáš,
Dominik, za Modrou Malíček a Agent a za Zelenou
Vydra, Šimon a Mates. A jako doprovod Sváča,
mamka Tobiáše a Dominika a Siggi.

První divadlo
Po několika měsích příprav jsme se konečně dočkali
prvního divadelního představení. Vzhledem k
náročnosti programu v lednu a únoru jsme teprve na
konci března jsme mohli vidět první představení. A to
Modré družiny - Dva tovaryši. Zde musíme pochválit
Malíčka, Mlíko a Kostru za perfektní přípravu na svoji
roli. Všichni výše uvedení uměli svoji roli nazpaměť a
tak částečně odtáhli celé představení. Škoda, že se za
tu dlouhou dobu nenaučili svoji roli i ostatní. Protože
pak bychom mohli opravdu s našimi vystoupeními na

festival. Krátce zde připomeneme obsazení této hry. V
roli tovaryšů se představila Mlíko jako Vincek a Malíček
jako Jožin, Čerta si zahrál Kostra, Nikča čarodějnici
Bělu, Vojta hrál pana krále a Tonda sličnou princeznu.
Agent hrál dalšího z čertů. Nyní nás na dalších schůzkách
čekají představeni dalších družin. Už nyní svoji roli
perfektně zvládá Lukáš jako pekař Kremlička v Žluté
družině. Zkoušky ostatních družin se nám s naší redakcí
nepodařilo navštívit a tak se všem, kteří už svoje role také
umí, ale nejsou zde uvedeni, omlouváme. Všichni se
můžete tešit na obsáhlou reportáž v dalším čísle časopisu.
Obrazovou reportáž budeme souběžně uveřejňovat i na
Rajčeti.

Stoupání na horu
Jak možná již víte, od začátku března se snažíme o
překonání sama sebe při stoupání na horu. Na každý
týden si každý z nás může vybrat jeden úkol, který musí
plnit po celý jeden týden. Pokud však jednou zapomene,
musí s plněním začít znovu od Úterý, ale s jiným úkolem.
K původnímu se může vrátit nejdříve až za týden. Za
splnění úkolu se posune o jedno políčko na cestě na horu.
Asi největší obdiv za březen si zaslouží Mája. Ta si
vybrala za úkol udělat sto dřepů. A opravdu každý den
poctivě dělala dřepy a za týden mohla ohlásit odcvičení
sedmi set dřepů. K tomuto výkonu ji blahopřejeme.
Ostatní, kteří plnili tento úkol, si to upravili na sto dřepů
za celý týden.
Zde připomínáme jednotlivé úkoly:
1. Vyčistím si zuby ráno a večer
2. Každý den vykonat nějakou, sebemenší domácí práci.
Dojít na nákup, umýt nádobí, utřít prach
3. Učit se alespoň čtvrt hodiny ten předmět, který mi ve
škole nejde. Musí to být opravdové učení a ne nějaké
lelkování
4. Četba. Vzít si nějakou knížku a každý den přečíst
alespoň deset stránek. Když knížku během týdne dočteš,
pokračuj ve čtení další knihy
5. Uběhnout denně nejméně 400 metrů
6. Nevypustit z pusy jedinou nadávku. Tabu je i obvyklé
klukovské „vole“.
7. Po sedm dní pít doma čaj, kávu, kakao bez cukru.
Vyhnout se pití slazených nápojů (Cola, apod.)
8. Odříci si po celý týden televizi, počítač, tablet, kromě
povinností do školy.
9. Pořídit si denně zápis do zápisníku o rozsahu
minimálně sto slov, mladší rozsah 40 slov nebo obrázek.
10. Odcvič stovku poctivých dřepů.
A jak jsme si vedli v březnu?
Žlutá
Jméno
Splněné úkoly
Splněno celkem
Vanilka
1, 6
2
Mech
1, 6
2
Honza
10
1
Dominik
1
1
Tobiáš
1
1
Lukáš
3, 10
2
Anička
6
1
Viktorka
8, 10, 1
3

