Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče
Jedničkářů,
zdravím vás na začátku dalšího čísla našeho oddílového
zpravodaje. Toto číslo je již májové, ale při pohledu z okna
během minulých dní počasí jaro moc nepřipomínalo. Někde
dokonce padal sníh, a i teploty se držely hodně pod desítkou. Ale
snad se vše udobří a budeme si moci opět užívat jarního sluníčka
na našich dalších akcích. Protože i následující měsíc přinese
jistě spoustu zajímavých oddílových akcí. Však jejich výčet
opět naleznete v pravidelných rubrikách. Kromě dá se říci i
tradičních budeme i v květnu pokračovat ve stoupání na horu a
také zahájíme přípravy na letošní tábor. Stejně jako i jiné roky
bude třeba si zopakovat některé kuchařské dovednosti a
znalosti. Jako odměna je letos vypsán vlček kuchař. Více se o
jeho splnění dozvíte dále. Na úvod našeho dalšího čísla to asi
stačí a nyní hurá do víru dění.
Siggi

Co se událo v dubnu
Divadelní vystoupení družin
V dubnu pokračovala divadelní představení dalších družin.
Postupně se tak během dubna představila se svým představením
nejprve Červená družina, která nám zahrála příběh o hodináři
Perkovi. Škoda jen, že se více členů nenaučilo text, aby
nemuseli tolik improvizovat. Jejich neustálý smích částečně
zkazil celé jejich představení. Další týden nastoupila s povídkou
o Koblížkovi družina Zelená. O vystoupení této družiny se
zachoval pouze obrazový záznam. Jako třetí vystoupila družina
Žlutá i s uzdraveným Honzou s divadelním kusem O perníkáři
kornoutkovi. Lukáš jak představitel perníkáře Kornoutka byl
úžasný. Nejen že znal celý svůj text zpaměti, ale měl i krásnou
zástěru a i napečené perníky. Anička, která musela nejen zahrát
vodníka, ale i zaskočila za Mecha v roli rychtáře, byla také
báječně připravena. Její vodnický úbor byl krásný a alternaci
zvládla také výborně. Viktorka jako kašpárek zase měla krásnou
čepku s rolničkou. A i ostatní se na své role připravili a tak se
celé představení Žluté pěkně vyvedlo. Na závěr našeho
divadelního festivalu předvedli svoji improvizaci Hraničáři. Ti
také udělali tečku za naším prvním ročníkem družinových
divadel.

Vycházky na Plachtu
Ale nejen divadlem žily naše družiny během dubna. Vždy
jedna z družin se vydala na Plachtu, kde se učila rozdělávat
oheň. Protože bylo v okolí velké množství březové kůry tak
rozdělání ohně nebyl pro nikoho z družin žádný problém. Jen
někteří se báli škrtnutí sirkou. Ale i tento strach všichni
překonali. A tak chvíli po příchodu před každým plápolal malý
oheň. Jen do jeho uhašení se nikomu moc nechtělo. Každý by
chtěl pálit svůj ohýnek co nejdéle. Nakonec jsme vždy pečlivě
uhasili naše ohně, vše řádně zkontrolovali a vrátili se zpět ke
klubovně.
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21. - 23. 4. Jarní speleologický robinsonáda v Semilech
V pátek na nádraží se nás sešlo celkem devatenáct včetně
vedoucích. Protože nás nebylo mnoho a některé družiny byly oproti
jiným ve výrazném oslabení, pro jednou jsme opustili obvyklé
složení. A tak na naší speciologické, tedy jeskyňářské výpravě
soutěžila družina holek ve složení Mlíko, Anička, Ája a Copánek
proti družině Okurky ve složení Okurka, Vydra, Šimon, Maty a
Agent a družině Řezbáře ve složení Řezbář, Šimon, Kuba a
Čelovka.
Páteční večer proběhl ve znamení povídání, her a zpěvu. Siggi
nás seznámil s tím, kdo jsou to speciologové a co je jejich úkolem.
Potom jsme si vyzkoušeli, jak se umíme orientovat ve tmě a jestli by
z nás byli dobří jeskyňáři-potápěči. Orientace ve tmě probíhal ve
sklepě klubovny. Zde Pepek rozmístil několik věcí, které měla
družina co nejrychleji nalézt. Nejrychleji všechny věci nalezla
družina Řezbáře. Potápěčský výcvik proběhl pouze na suchu.
Každá družina měla z úkol co nejdéle bzučet. Začal jeden a když už
nemohl, tak v bzučení pokračoval druhý. Tuto disciplinu opět
ovládla Řezbářova družina.
Druhý den nás čekala
výprava do Bozkovských jeskyní. Nejprve jsme došli na vlakové
nádraží, kde jsme si měli koupit jízdenku do. A na název zastávky si
Siggi nemohl vzpomenout. A ani paní pokladní vůbec nevěděla,
kam že to chceme dojet. Nakonec se nám na správný název
zastávky podařilo vzpomenout. Bylo to Jesenný. Cestou ve vlaku
dostali družiny úkol, aby se pokusily mlčet, protože jinak by na nás
mohl spadnout strop jeskyně. V této disciplině byly překvapivě
nejlepší děvčata. Cestou k Boskovským jeskyním jsme poznávali
jeskynní(lesní) flóru. Po náročném stoupání jsme se asi za necelou
hodinku objevili u vchodu do jeskyní. Nejkrásnější byla asi jeskyně
Překvapení a také křišťálově čisté podzemí jezero. Zpátky na
povrchu jsme poobědvali chleba s rybičkovou pomazánkou a
pokračovali v cestě zpět do Semil. Prošli jsme Bozkovem pak nás
cesta zavedla do údolí Kamenice. Údolím až na soutok s Vošmedou
šla každá družina sama. Do Spálova to už bylo po cestě a proto jsme
šli společně. Na cestě ze
Spálova to tzv. Reigrově
Skautský oddíl
stezce jsme si
Jednička
vyzkoušeli přenos
Hradec Králové
zprávy. Měli jsme za
úkol předat zprávu o
několika zraněných
j e s k y ň á ř í c h .
Nejpřesněji a předala
zprávu družina Okurky.
Pak už nás cesta vedla
krásným údolím Jizery
do Semil. Prošli jsme
skalním tunelem a
lávkou zavěšenou nad
řekou. Do klubovny
jsme přišli akorát v čase
na přípravu večeře.
Každý se hned zapojil
do příprav. Děvčata
Semily 21. - 23. 4. 2017
začala strouhat sýr,

kluci krájet cibuli. Netrvalo tedy dlouho a mohli jsme společně
zasednout k večeři. Večer jsme si připomněli, jak se správně balí
batoh, abychom nemuseli příště na nádraží přivazovat různé
igelitky, které si někteří přináší v ruce. Večer si také každá z
družin vyzkoušela simulovaný telefonát na záchrannou službu.
V roli operátorek se vystřídaly Sqoterka a Čokoláda. Škoda jen,
že nám zklamala technika a nemohli jsme slyšet volání družin.
V neděli jsme zamířili směr Nouzov na Cimrmanovu
nejmenší rozhlednu na světě, která poskytovala přímo nádherný
výhled. Ale asi největší atrakcí bylo “Vyděžaj pioněr”. Každý
kdo chtěl vyzkoušet svoji odvahu, musel se chytit řidítek starého
kola. Asi o deset metrů dále byla telefonní budka, kde někdo
točil kličkou a elektrický proud brněl až v řidítkách. Dá se říci,
že většina členů oddílu ve zkoušce uspěla. Na zpáteční cestu
jsme se vydali po modrá značce, která nás dovedla zpět do
Semil. Připravili jsme si oběd, uklidili klubovnu a vydali se
vlakem zpátky do Hradce. Protože jsme měli předem
zaplacenou skupinovou jízdenku, měli jsme pro sebe volný
vagón. Toho jsme využili k zopakování dalších písniček. A tak
náš sborový zpěv nemohl nikoho rušit. Když jsme odjížděli tak
předpověď počasí nebyla úplně ideální. Ale nakonec nám vše
vyšlo. V sobotu bylo chladněji a foukal i studený vítr. V neděli
nám občas i zasněžilo, ale nakonec vše dopadlo dobře a tak jsme
si mohli naši jarní robinsonádu užít.

2. 5. společná schůzka v klubovně
Na další schůzky se opět rozdělíme a to následně:

Kytky

I letos nabízíme možnost hromadné objednávky krojových
košil. Pro účastníky tábora je to součást povinného vybavení. Proto
prosíme o nahlášení vašich požadavků nejpozději do 16. května,
abychom mohli košile včas zajistit. Jakou velikost vybrat vám
pomůže tabulka na www.junshop.cz. Na košile budeme vybírat
zálohu 500,-Kč.
A ještě nabízíme několik bazarových košil.
1x velikost 146
250,-Kč
2x velikost 158
250,-Kč
1x velikost 158
550,-Kč (nová)
Cena košil zahrnuje - košile a potřebné nášivky. Košile jsou k
dispozici v klubovně. Zájemci se o ně mohou hlásit po ukončení
schůzek u vedení oddílu.

Stoupání na horu - duben
Jméno

Splněné úkoly

Splněno celkem

Žlutá
Vanilka
Mech
Honza
Lukáš
Anička
Viktorka

2, 7,10
5
4, 7
1, 2, 5, 7
8, 10
2, 5, 6, 7

5
3
3
6
3
7

Modrá

Co nás čeká
Květen

Klubovna

Krojové košile

Kola

9. 5. Žlutá, Zelená, Hraničáři
Červená
Modrá
16.5.
Červená, Modrá
Zelená Žlutá, Hraničáři
23. 5.Žlutá, Zelená, Hraničáři
Modrá
Červená
30. 5.
Červená, Modrá
Žlutá, Hraničáři Zelená
Sraz na Kytky a kola je v 16.30 před ZŠ Úprkova. Na schůzku na
kolech každý přijede na kole a s cyklistickou přilbou. Konec
schůzek bude v 18 hodin u školy.

20. - 21. 5. Svojsíkův závod pro Hraničáře
Více informací předáme po obdržení pokynů od
organizátorů.

20. 5. Cyklovýprava mladších
Sraz je v sobotu 20. 5. u Zděné boudy a návrat bude okolo 16
hodiny opět ke Zděné boudě. S sebou si každý vezme vhodné
oblečení na kolo, přilbu, svačinu a pití na celý den, nějakou
potravinu na opékání, zápisník, psací potřeby apod..

Malíček
Mlíko
Vojta
Kostra
Nikča

1, 10
2, 7, 10
1, 7, 10
3, 5, 6, 10
1, 7

Mozart
Řezbář
Natálka
Copánek
Vydra

2, 4, 7, 10
6
2, 7
2, 4, 5, 10
1, 6

Zelená

6
2, 10
2, 3, 5, 6
5, 6
4, 6, 10
4
5
2, 10

Vzhledem k tomu, že květnové schůzky se konají opět na
různých místech se schůzka s rodiči uskuteční až v tomto
termínu po schůzce v klubovně od 18 hodin. Na programu bude
informace k táboru a další činnosti oddílu

1.
2.
3.

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

2
4
7
4
4
3
4
4

Hodnocení družin a jednotlivců v dubnu

6. 6. schůzka s rodiči

10. 6. Výprava s rodiči

6
3
3
6
2

Červená
Meloun
Žižka
Čelovka
Kuba
Muzejník
Ája
Mája
Filip
Docházka družin
1.
Modrá
85,7%
2.
Červená 81,3%
3.
Zelená
77,8%
4.
Žlutá
75%

Červen

4
3
3
5
2

1.
1.
3.
4.

Bodování družin
Modrá 14,86b
Žlutá
12,25b
Zelená 12,22b
Červená 11,13b

Bodování jednotlivci
Áňa (Mlíko)
Vydra
Copánek

23b
19 b
18 b

Svátky a narozeniny v květnu
Narozeniny: 9.5. Roňa a Miska, 13.5. Siggi, 19.5. Squoterka,
24.5. Agent, 28.5. Filip
Svátky: 17.5. Anetka, 23.5. Vladimír, 26.5 Filip, 28.5. Vilda

Přihlášky na tábor vracejte nejpozději do 23. května.
... a na závěr?
Platba tábora je možná uskutečnit pouze bezhotovostním
krásný májový čas a nashledanou na společných družinových a
p ř e v o d e m n a t r a n s p a r e n t n í ú č e t s t ř e d i s k a oddílových akcích
2300811875/2010.
Siggi, Sváča, Sqoterka, Pepek, Miska, Gůgl, a Žabák
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové
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