Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče
Jedničkářů,
Tak už máme za sebou první pololetí. Všichni jste si
ze školy přinesli hodnocení vašeho snažení ve formě
vysvědčení. Podle ohlasů na úletu do Brna to vypadá,
že se vysvědčení všem vydařilo. Tak jenom neusnout
na vavřínech a pokračovat v dobré práci i v dalším
pololetí. I my jsme měli chvíli času na to, abychom se
ohlédli za pololetím a podívali se na to, jak se nám daří
naplňovat naše představy, které jsme vám představili
na začátku školního roku. Jedná se především o vaši
docházku a zájem účastnit se dalších oddílových
aktivit. Z tohoto pohledu nám vyšlo, že bude třeba se
sejít s některými rodiči a domluvit se jak dále. Ale s
novým pololetím nás čekají také milé povinnosti. Již v
tomto čísle zveřejníme plán velkých oddílových akcí a
konečný termín letošního tábora. Myslím si, že na
úvod nového čísla časopisu to stačí a pojďme se
společně podívat, co nám přinesl minulý měsíc.

Co se událo v lednu
Schůzky v Galerii Moderního umění
Letošní leden byl ve znamení moderního umění.
Naším cílem se totiž stala budova Galerie na Velkém
náměstí. Postupně se během tří úterků na Velkém
náměstí vystřídaly postupně všechny družiny.
Návštěva byla domluvena s paní Patkovou. Ta na nás
měla čas pouze na jedné ze schůzek a tak ostatní jsme
si museli pomoci sami. Naštěstí se nám podařilo získat
průvodce z nejpovolanějších. Budovou nás totiž
provedl její architekt Osvald Polívka ve svém
papírovém průvodci. První na prohlídku galerie
vyrazila Fialová družina. Náš první úkol byl zkusit
navrhnout budovu galerie podle nás. Každý si do
svého průvodce navrhnul budovu, která by se mu líbila
a zároveň byla hodna galerie. Další naše kroky
směřovali po schodišti do prvního patra. Cestou jsme
se dozvěděli, že původně budova sloužila Záložnímu
úvěrovému ústavu a až následně bylo její využití
změněno na galerii. Také jsme si prohlédli vitráže v
oknech. Pan architekt po nás chtěl, abychom si zkusili
nějakou vitráž navrhnout, ale to jsme si nechali na
jindy. V druhém patře galerie jsme si povídali o
významu slov výstava a galerie, představili jsme si
profese, které můžeme v galerii potkat. Třeba jako
kurátor sbírek, restaurátor apod. Před jedním z obrazů
od Karla Čapka jsme si zahráli malou kimovku.
Nejprve jsme se postavili před obraz a ten si pečlivě
prohlíželi. Pak jsme se k němu otočili zády a snažili se
zodpovědět různé otázky, co na obrazu, co má postava
za oblečení apod. Na závěr naší návštěvy jsme ještě
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navštívili malou výstavu o škole, kterou zde mělo
Muzeum Východních Čech. A to už byl závěr naší první
schůzky v galerii.
Doplnění schůzek v galerii
Jako další navštívily galerii družiny Červená a Žlutá
společně s Žabkou. Ty zde měly díky hezkém počasí
navíc ještě možnost vyjít na terasu a prohlédnout si
večerní město. Poslední dvě družiny- Zelená s Modráměly trochu odlišný program. Provázela je tam paní z
přímo z galerie, jež pro ně měla připravenou celou
schůzku. Stejně jako předešlé družiny si prošly celou
galerii, prozkoumaly všechny možné obrazy, ale
nečekala je výstava o škole. Ta totiž zrovna skončila.
Místo toho je čekal závěr v jakési místnosti, jež zůstala
ostatním družina nepřístupná a zde hrály hru přímo z
galerie, kterou měly nachystanou. Na terasu se tedy také
nedostaly, protože společně s výstavou bylo zavřené i
horní patro. Nyní ještě zajímavost, zkoumali jsme jakýsi
totem, co vedl nad těmi pytlíky- v případě posledních
družin pouze nad vitráží-co nám všem připomíná. Sešly
se opravdu různorodé názory. Někdo v tom viděl
tobogán, někdo právě již zmíněný totem, někomu to
připomínalo šroub a někdo (i já) v tom viděl tasemnici.
Opravdu. Kdo jste byl na výpravě a viděl ji tam ve vitríně,
musí tě uznat, že to opravdu tak vypadalo.
Animované filmy
Ostatní družiny, které právě neměly schůzky v galerii, se
scházely v klubovně, kde si pro změnu zase hrály na
filmaře. Na začátku měsíce si vybrali téma, na který měla
natočit krátký animovaný film. K dispozici měla každá z
družin karton papíru, vodovky a další výtvarné potřeby
pro výrobu kulis. V roli herců vystupovaly plyšové
hračky. Většina družin na první schůzce vymýšlela
příběh a vyráběla kulisy a na druhé schůzce došlo k
vlastnímu natáčení. Ono to moc natáčení nebylo. Spíše
zhotovení spousty fotek, které se pak pomocí
počítačového programu rozpohybovaly. Všechny
družiny si s obtížným úkolem poradily a my jsme pak
mohli na závěr uspořádat filmový festival. Výsledky
festivalového klání vám sdělíme v dalším čísle časopisu.
Pozdrav z Mohuče
Ahoj všichni, posílám krásný pozdrav z Mohuče. I když
se to třeba nezdá, už jsem tady měsíc. Ale protože čas je
relativní, tak to zase taková doba není. Stihla jsem se
zabydlet a zorientovat se v práci i ve městě (obě místa
vypadají tak trochu jako bludiště a ztratit jsem se zvládla
všude), naučila jsem se něco z mojí práce a začínám si
zvykat, že na institutu nikdo ráno nepracuje dřív než v
devět. A taky už nás tady znají. Všichni v mojí nové

prezentaci, abych se představila, a tak jsem představila
i Jedničku. Tak to je zatím asi všechno. Časem zase
něco napíšu, třeba jak jsem se ztratila v jiném městě.
Plánů na výlety mám totiž spoustu.
Karel Čapek

Patří k největším literárním osobnostem nejen českého
významu. Obohatil například čestinu slovem Robot,
které se rozšířilo po celém světě.Narodil 9. ledna 1890
v Malých Svatoňovicích do rodiny lékaře jako
nejmladší ze tří dětí. Bratr Josef vynikl jako malíř a
spisovatel, sestra Helena kromě několika próz je
autorkou vzpomínkové knihy Moji milí bratři (1962).
Karel Čapek byl žurnalistou, prozaikem, dramatikem,
překladatelem a kritikem, autorem knih pro děti.
Studoval na gymnáziu v Hradci Králové a Brně,
maturoval na Akademickém gymnáziu v Praze,
studium na FF UK v Praze ukončil v roce 1915
doktorátem.Po ukončení vysoké školy působil nejprve
jako knihovník v Národním muzeu, dále jako redaktor
Národních listů a Lidových novin. Čapkovo
mnohotvárné a neobyčejně bohaté dílo přervala náhlá
smrt. Zemřel 25. prosince 1938 v Praze na zápal plic.
Je pochován na Vyšehradě. Mezi jeho nejvýznamnější
díla patří RUR, Bílá nemoc, Krakatit, Továrna na
absolutno, Dášenka a spousta dalších.
Alois Jirásek
Stejně jako K. Čapek se ani Alois Jirásek nenarodil v
Hradci Králové, ale k našemu městu měl vždy vřelý
vztah. A. Jirásek se narodil 23.8.1851 v Hronově.
Vystudoval gymnázium a poté se rozhodoval studovat
literaturu. Po úspěšném ukončení studií, jako
středoškolský profesor vyučoval v Litomyšli.
Zasloužil se o to, že se Litomyšl stala mimopražským
kulturním centrem. Pobyt v tomto kraji ho inspiroval k
jeho literární tvorbě. Později přesídlil do Prahy, kde
vyučoval na gymnáziu a v této době napsal většinu
svých velkých románů. Dílo Aloise Jiráska je
umístěno do časového rozmezí od dob mystických /
Staré pověsti české/ až do 19.století. Upíná se
především k době husitské, pobělohorské a k
národnímu obrození. Po vzniku Československa
zvolili Aloise Jiráska do Národního shromáždění.
Zemřel 12.3.1930 v Praze.
Úkol do časopisu
Nalezněte v našem městě sochu Aloise Jiráska a
vyfoťte se s ní. Fotku ukažte na další schůzce někomu
z vedení.

Co nás čeká
Průvodce na únor
11. 2. společná schůzka družin v klubovně
19. 2. mladší klubovna Štik – sraz je v 16.30 před
klubovnou Štik, konec v 18 hodin opět před
klubovnou. Klubovnu naleznete v Malšovicích v
ulici K Orlici. Poslední vagonek po levé straně
směrem k loděnici (odkaz na mapy:
https://mapy.cz/s/3omRP)
Starší - klubovna
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Hraničáři mají sraz v 16.30 na Velkém náměstí před radnicí

26. 2. jarní prázdniny – schůzka se nekoná
5. 3. Společná schůzka v klubovně
Březen
23. 3. Jarní výprava
30 .3. Skautský ples
Duben
12. – 14. 4. Víkendová výprava
27. – 28. Svojsíkův závod starší
Květen
Víkendová výprava
Červen
8. 6. Jednodenní výprava do nedalekého okolí
Červenec
14. – 28. 7. Letní tábor v Toulovcových maštalích
Narozeniny v únoru
Narozeniny: 1.2. Čelovka
10.2. Meloun
11.2. Honza K.
Svátky:
2.2. Nela
Docházka družin za leden
1. Žlutá
92,9%
2. Modrá
89,3%
3. Zelená
89,3%
4. Červená
78,6%
5. Fialová
78,6%
Bodování družin a jednotlivců za prosinec
Družiny: 1. Zelená ø13,29b
Jednotlivci: Filip 20b
2. Modrá ø 9,57b
Matyáš 19b
3. Červená ø 8,29b
Honza K. 16b
4. Žlutá ø 7,14b
5. Fialová ø 5,7 b.

Krojové sukně
Po nějaké době se opět vracíme k tématu krojových sukní
pro naše děvčata. Podařilo se nám totiž zajistit paní
švadlenu, která by nám byla schopna sukně ušít. Předběžná
cena za sukni je zatím předběžně 600,-Kč. Než se však
pustíme do dalšího kroku, kterým bude objednání sukní,
chceme znát nejprve názor vás rodičů. Prosím zašlete nám
vaše vyjádření k tomuto krojovému doplňku.

Skautský ples
Vážení rodiče, pojďte s námi společně vyrazit na
skautský ples a užít si krásný večer na lidovém plese v
Sokolovně na Novém Hradci. Bez dětí budeme míce času
si popovídat a poznat se. Více informací k plesu a lístky
na ples si můžete zajistit na https://ples.skaut-hradec.cz/.
Úklid klubovny
Aby naše klibovna nebyla jako ta brněnská, opět se
budou jednotlivé družiny střídat v jejím úklidu a ve
vynášení košů.Protože měsíc únor je krátký tak tento
měsíc zajistí úklid a vynešení košů starší, kteří zde mají
poslední schůzku v tomto měsíci 19. února. Rozpis na
další měsíc přinese další číslo časopisu.
... a na závěr?
Máme za sebou úspěšné první pololetí. Nyní nás čekají
už delší dny a s nimi i další oddílová dobrodružství. Proto
si pečlivě zaznamenejte všechny termíny, ať vám neuteče
žádná oddílová akce.
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