Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče
Jedničkářů,
školní rok se opět nezadržitelně blíží do svého závěru. Před
námi je poslední měsíc školy, a pak hurá na prázdniny. Než se
vydáme všichni za prázdninovým dobrodružstvím, čekají nás
poslední schůzky. Další větší akce se už v tomto školním roce asi
neuskuteční. Ale o tom více v další části časopisu. Je za námi
další měsíc, který nám přinesl řadu zajímavých aktivit a tak nám
třeba prominete, že ten poslední měsíc bude o trochu chudší. O
to více v tomto čase finišují přípravy letošní tábor, který nás
čeká na tábořišti nedaleko Světlé n. Sázavou. Pro některé z vás
na známé místo. Už dolaďujeme poslední drobnosti. Roveři pod
vedením Večerníčka finišují s táborovou hrou, Sváča již
představila letošní jídelníček a tak nezbývá než nakoupit a
pomalu začít balit. To ale trochu předbíhám. Přece jenom je zde
ještě jeden měsíc školy. Tak vám do něj přeji, aby jste si ještě
vylepšili své známky a vysvědčení dopadlo co nejlépe.
Siggi

Co se událo v květnu
Schůzky na kolech
V rámci plnění vlčka cyklisty jsme letos opět uspořádali
družinové schůzky na kolech. Naším cílem se stalo dopravní
hřiště u Malšovického stadionu. Zde se každá družina seznámila
provozem na komunikacích, poznávala jsme dopravní značky,
soutěžila v různých dovednostech. Vyzkoušeli jsme si jízdu
zručnosti mezi kužely, soutěžili jsme o nejpomalejšího a
nejrychlejšího jezdce. I vrtochy počasí byly zajímavé. První
schůzka Modré družiny se uskutečnila za skoro zimních
podmínek. To Žlutá a Červená měla podmínky ideální. Zato
Zelená družina si vyzkoušela nejprve jízdu proti větru a pak i v
dešti. Ten zahnal družinu pod střechu tribuny, kde se musely
odehrát nějaké soutěže, protože déšť byl proti nám. Naštěstí po
chvíli déšť ustal a my jsme mohli vyzkoušet i dopravní hřiště.
Ale mokrý asfalt si vyžádal jednu oběť. Tou se stal malý Mates,
který při soutěži v rychlosti nezvládnul jednu ze zatáček a
skončil na asfaltu. Naštěstí se nic vážného nestalo a závod
hrdinně dokončil. To Vydra zase zkoušel jak kvalitně mu brzdí
přední brzda, až skoro přeskočil přední kolo.

Vycházka za kytkama
Naše vycházky za kytkami a stromy začínaly u ZŠ Úprkova.
Prošli jsme se podél řeky Orlice a povídali si o bylinách i
dřevinách, jedlých, okrasných či jedovatých. Nejzajímavější
byly samosebou ty jedlé. Jen pro připomenutí jsme si zmiňovali
česnáček lékařský, bez černý, ale třeba i divokou mrkev
obecnou, jejíž kořen překvapivě není červený, ale bílý.
Roňa si naši vycházku užívala po svém. Hrála si s chmýřím
pampelišek, až měla hlavu úplně bílou. I proto jsme se rozhodli,
že jí budeme říkat Pampeliška.
Se Žlutou družinou jsme kvůli dešti nestihli projít tolik rostlin,
protože jsme se museli schovávat pod mostem. Sice s oblibou
říkáme, že skaut je nepromokavý, ale úkryt nám v tomhle lijavci
vážně přišel vhod. Nakonec pršet přestalo a tak jsme si přece jen
mohli něco zajímavého ukázat.
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20. 5. Cyklovýprava do Hradeckých lesů
V sobotu 20. května jsme se u Zděné boudy sešli k naší další
oddílové cyklovýpravě. Počasí se trochu pokazilo, ale přece se nás
na srazu několik sešlo. Mezi prvními byl Vojta, Lukáš a Anička. Pak
přijel i zbytek Ája, Mech, Řezbář, Viktorka, Šimon a Vojta.
Konečný počet účastníků doplnila mamka od Máji. Zkontrolovali
jsme si naše kola a vydali na první část cesty. Kousek za Zděnou
boudou jsme odbočili u altánku na lesní cestu, abychom se nepletli
na frekventovaných cestách. První zastávka byla na křížení cest K
Dubu a Hadovka. Na této křižovatce jsme si vyzkoušeli jak se
máme na takové křižovatce chovat, kdo má přednost apod. Řezbář s
Mechem po chvíli přišli na to, že když odbočí do správného směru
mohou projíždět křižovatkou stále. Promotaní z křižovatky jsme se
rozdělili na dvě družinky pod vedením Mecha a Řezbáře. Mechova
družina (Anička, Lukáš, Viktorka) se vydala za šipkou GPSky
hledat dnešní první kešku. Řezbář se Šimonem, Matesem, Ájou a
Májou jeli nejprve po cestě K Dubu a pak Bunkrovkou. Na jedné z
křižovatek se pak družiny opět setkaly. To už Mechova družina
hledala krabičku s Baklažánem. Dále jsme pokračovali po
Telefonce k další krabičce, kterou tentokrát hledala družina
Řezbáře. I ta se nám po krátké chvilce podařila nalézt. A pak mezi
lečemi 36 a 47 jsme dojeli na Písečnici a ke krytému altánku. Zde
byl čas na první dnešní svačinu. Posilněni dobrým jídlem jsme se
pustili do dalšího úkolu. Každá družina dostala omalovánky s
dopravními značkami a ty musela správné vybarvit. Aby se
Mechova družina nenudila, zpříjemňovat Mech vybarvování
pouštěním písniček na mobilu. Začali jsme pomalu přemýšlet, že
bychom mu mohli začít říkat Dýdžej. Tak uvidíme jestli se nám
Mech změní. To už jsme pomalu končili s vybarvováním značek.
Někdo vybarvování pojal opravdu zajímavě. Na značkách se totiž
objevily i barvy, které se na nich běžně nevyskytují. Ale nakonec
jsme se dopátrali správných výsledků. Nasedli jsme na kola a
pokračovali dále v naší cestě až k altánku u Kolíkované. Zde jsme si
zopakovali Novozélandskou schovku, kterou jsme hráli na Litici. V
pikání se vystřídali obě
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do prudkého kopce. Někdo musel slézt z kola, aby kopec zdolal.
Nejlepšími vrchaři byl Mates a Mech. Ti dokonce přejeli další
odbočku a tak museli zase část kopce sjíždět zpět. Další z lesních
cest jsme projeli až na Bělečnici, kde byl i nevzdálenější cíl naší
cesty - Krytý dub. U něj jsme pořídili společnou fotku a přečetli
jsme si pověst, která se k tomuto místu vztahuje. Pak jsme již
nasedli na kola a ujížděli směr Hradečnice. Na jedné z odboček
nás čekal další poklad. Tentorát ukrytý v maketě letecké pumy.
Pak už jsme ujížděli po krásném asfaltu až k Pěti ježkům. Zde
jsme odložili kola a dali se do sběru dřeva na opékání oběda.
Ještě že všichni měli za sebou rozdělávání ohně. Sice Áje se
oheň rozdělat nepodařilo, ale to už převzal krabičku sirek Lukáš
- Sirka. Tomu se snad již na druhou sirku podařilo oheň rozdělat.
Nechali jsme ohýnek rozhořet a pak už jsme se dali do pečení
buřtů, chleba, rohlíků a dalších pochutin. Po výtečném obědě
nás čekal malý matematický úkol. Abychom našli další kešku
museli jsme správně doplnit jednoduchý matematický
vzoreček. Úspěšnějším matematikem byla Mechova družina,
která měla pak za čest si poklad i nalézt. Po zadání souřadnic
nám družina zmizela v hloubi lesa. Asi po deseti munutách začal
být Siggi nervózní, kam že se družina ztratila. Vzal proto kolo a
vydal se je hledat. Ale jen co nasedl na kolo, celá družina mu už
běžela naproti. Pak obdržely obě družiny lístečky s čísly a
čekalo nás dobývání vlajky. Každý hráč si kartičku s číslem
připevnil na čelo a jeho úkolem bylo se proplížit ke kládám a
ukořistit vlajku dříve, než bude odhaleno jeho číslo. Siggi s
maminkou Máji si mysleli jak to bude snadné ubránit vlajku, ale
když se ze všech stran začali sbíhat hráči s čísly, bylo nad jejich
síly odhalovat všechny protivníky. Proto jsme se rozhodli o
změnu pravidel. Všichni hráči si rozdali šátky, které si zasunuli
za pas. Jedna družina měla za úkol bránit vlajku a druhá se ji
snažila získat. To už bylo lepší a hra to byla docela dramatická.
Družiny si několkrát vytřídaly své role ve hře. Na této zastávce
se k nám přidal i taťka od Vojty. No a my odpočatí pokračovali v
naší další cestě. Tentokrát po asfaltce z jediného prudkého kopce
ke křižovatce Hradečnice s Pod Zásepskou. Zde jsme odbočili
vlevo a asi po dvaceti metrech zase vpravo na stezku Mrtvého
dřeva a dále po žluté značce ke Křivé lípě. Cestou nás překvapil i
poslední kopeček na naší trase. Pak už jsme se ocitli na
Písečnici, ze které jsme u dalšího altánku odbočili vpravo na
cestu Na plynu. Zde jsme vyzkoušeli náš postřeh při průběhu
uličkou papírových koulí. To totiž po obou stranách cesty stáli
hráči z druhé družiny a ti měli za úkol zasáhnout probíhajícího
běžce, co nejvíce papírovými koulemi. Kousek před Zděnou
boudou jsme naši celou výpravu zakončili oddílovým pokřikem
a rozdáním pamětních lístků. Tám byla naše cyklovýprava
oficiálně ukončena. Zbývalo jen dojet pár merů do cíle, kde na
nás již čekali naši rodiče.

Svojsíkovy závody proběhly v klidu
Naše přípravy na Svojsíkův závod započaly seznámením s
operací Barium, která se odehrála za 2. světové války a
vyluštěním šifer, které jsme obdrželi od exilové vlády v
Londýně. Ze šifer jsme se dozvěděli názvy a souřadnice míst,
které jsme následně navštívili, abychom zjistili tajný kód. Po
jeho odeslání jsme se dozvěděli další informace. Čokoláda s
Klíštětem se ještě před závodem vypravily za jedním skautským
veteránem, aby si vyslechly jeho příběh. Po vyzvednutí
vybavení a nakoupení zásob jsme byli na cestu plně připraveni.
Cesta vlakem do Ostroměře proběhla bez sebemenších
obtíží. Spolu s námi jelo i několik dalších družin z Hradce. Po
příjezdu jsme čekali asi jeden a půl hodiny než se začalo něco
dít. Když už konečně přišli organizátoři vysvětlovat pravidla,
trvalo to asi ještě další hodinu než začal vlastní závod. Ten
probíhal vlastně tak, že jsme se přesouvali mezi vzdálenými
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stanovišti a plnili na nich určené úkoly.
Závod se nám velice líbil a byl dobře zorganizován. Das Ende.
Hraničáři

Co nás čeká
Červen
Schůzky
6. 6. společná schůzka v klubovně
a další dvě schůzky 13. 6 a 20. 6. se opět uskuteční na loděnici.
S sebou si každý vezme vhodné boty do vody a věci na
přestrojení.
20. 6. je závěrečná schůzka, kde proběhne zhodnocení celého
školního roku a vyhlášení všech soutěží a úkolů z celého roku

6. 6. schůzka s rodiči
Se od 18 hodin uskuteční další schůzka s rodiči v naší klubovně. .
Na programu bude informace k táboru a další činnosti oddílu

Červenec
15. - 29. 7. Letní tábor v lesích u Sázavy
Podrobné informace k letošnímu táboru budou předány na
schůzce s rodiči a v informačních emailech na konci června.
Veškeré informace o odjezdu a příjezdu z letošního tábora budou
také vyvěšeny na webových stránkách oddílu.

Stoupání na horu - květen
Jméno

Splněné úkoly

Splněno celkem

Žlutá
Mech
Honza
Anička
Viktorka

2, 3, 4, 10
2, 5, 6
5
3, 4, 9

7
6
5
10

Modrá
Malíček
Vojta
Kostra
Mlíko

2, 5
2
1, 2, 4
3, 4, 5

4
4
8
8

Zelená
Řezbář
Roňa
Anetka
Natálka
Šimon
Copánek
Vydra

2
2, 4
2, 3
1, 3, 6
10
6, 7
10

4
2
2
6
2
8
3

Červená
Meloun
Žižka
Čelovka
Kuba

5
3, 9
1, 7, 9
7, 9, 10

3
7
10
7

Hodnocení družin a jednotlivců
Celkové výsledky bodování budou zveřejněny na závěrečné
schůzce oddílu 20. června.

Svátky a narozeniny v květnu
Narozeniny:18. 6. Šerpa, 20. 6. Gůgl, 23. 6. Nikča, 29. 6. Lukáš
(Sirka)
Svátky: 13. 6. Tonda, 24. 6. Honza

... a na závěr?
úspěšný poslední měsíc školy. Ať se vám vysvědčení vydaří.
Siggi, Sváča, Sqoterka, Pepek, Miska, Gůgl, a Žabák

číslo: 10 červen 2017

ročník XV.

