Kč na vlak. S sebou si každý zabalí věci na jednodenní
výpravu.

Jednička hlásí!

Duben
12. - 14.4. Po stopách praotce Čecha na Říp
Na dubnovou víkendovou výpravu se vydáme na
památnou horu Říp. Více informací v dalším čísle
časopisu

Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,

Květen
3.-5. 5. Svojsíkovy závody
O víkendu proběhne další ročník velkých skautských
závodů. Za náš oddil počítáme s účastí všech starších.
Již během dubna budou čekat na hlídky první úkoly
před závody. Více informací v dalších číslech.
4.5. Výprava mladších
Konec května, červen
Výprava starších na kolech do nedalekého okolí
Červen
8.6. jednodenní výprava
Červenec
14. - 28. 7. Letní tábor v Toulovcových maštalích

číslo: 5 březen 2017

Krojové sukně
Čekáme na další reakce od vás rodičů. Zatím máte
pouze tři a je to ve prospěch sukní.
Skautský ples
Pojďte si s námi zaplesat na další ročník skautského
plesu. Vstupenky se zajištují on line na https://ples.skauthradec.cz/

Dostává se vám do rukou další číslo našeho
oddílového časopisu. Číslo, které už voní trochu i
jarem. Alespoň ve chvíli, kdy píšu tento úvodník to
vypadá jak jarní den. Možná si ještě chvíli počkáme,
ale jaro se už pomalu blíží. S jarem se také rozbíhají
přípravy dalšího letního tábora. Když jsme na poslední
oddílové radě procházeli účast někerých z vás na
oddílových akcích museli jsme konstatovat, že účast
některých je v ohrožení. Jak jsme avizovali již na
začátku školního roku,
účast na táboře bude
podmíněna účastí na akcích oddílu během roku. Je to
škoda, protože jak všichni víme, letní tábor je jedna z
nejlepších oddílových akcí, která se za celý rok koná.
Proto je škoda o ni přijít. Myslete na to a pečlivě si
zapište všechny významné akce do vašich diářů.
Siggi
Skautský oddíl

Narozeniny a svátky v březnu
Narozeniny
1.3. Žabka
4.3. Vydra
23.3. Honza B.
31.3. Čokoláda

Jednička
Hradec Králové

Svátky
2.3. Anežka
10.3. Viktorka
19.3. Josef
Žlutá
Modrá
Zelená
Červená
Fialová

Docházka únor
100 %
81 %
81 %
76 %
76 %

Klubovna pod Špilasem
31. 1. - 3. 2. 2019

Bodování únor
Jednotlivci:
Copánek
29 b.
Mája
24 b.
Zuzka R.
23 b.
Družiny:
Žlutá
Ø 19,3 b.
Modrá
Ø 15 b.
Zelená
Ø 18,7 b.
Červená
Ø 15,9 b.
Fialová
Ø 9,9 b.
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Co se událo v únoru

... a na závěr?
Těsíme se s vámi se všemi na setkání ať už v bazénu či
v sadech nebo na výpravě a s vámi rodiči na bále.
číslo: 5 březen 2019

ročník XVIII.

3. 2. Pololetní úlet do Brna
O letošních pololetních prázdninách jsme opět
uspořádali oddílový úlet. Naším cílem se stala
moravská metropole Brno. Ubytování jsme měli
zajištěné v klubovně v samém centru města pod
Špilberkem. Brno nás přivítalo sněhovou pokrývkou,
o které se nám mohlo v Hradci jenom znát. Cesta z
nádraží na klubovnu nám zabrala necelou třičtvrtě
hodinku. Po příchodu na klubovnu jsme si museli
udělat pořádek v klubovnách, abychom se všichni
vešli. Jednu z kluboven obsadili kluci a ve druhé

ročník XVIII.

rozložili svoje spaní děvčata. Po večeři z vlastních zásob
jsme si zahráli několik her, které si pro nás připravili
Hraničáři a šli spát. Ráno jsme museli brzy vstávat,
protože nás čekala návštěva Mendelovy univerzity.
Možná si říkáte, proč jsme šli o prázdninách zase do
školy. Ona to není tak úplně obyčejná škola. Na některé z
nás to působilo spíš jako nějaké přírodovědné muzeum.
Po příchodu do školy jsme se rozdělili na čtyři skupinky a
pod vedením našich průvodců Danči, Žabáka a Choseho
jsme procházeli jednotlivá patra školní budovy a
seznamovali se s funkcí lesa, s myslivostí, se zvířaty,
které můžeme v lese vidět a hlavně jsme si vyzkoušeli
jeden velký stroj. Jednalo se o simulátor Harvestoru,
který lesníci používají při těžbě dřeva. Každý si tak mohl
vyzkoušet si porazit, odklestit a nařezat svůj strom. Po
exkursi po škole jsme se vydali do další části školy, kde v
jedné velké místnosti bylo spousta vypreparovaných
zvířat. A tak jsme viděli od úplně malých rejsků přes lišky
a kuny třeba také laně, jeleny i divoká prasata. Podívali
jsme se i do potoků a bystřin na různé druhy ryb. Poslední
zastávkou byl nový pavilon školy. Tam jsme narazili na
místního patologa, který nám ukázal sbírku kostí i
pitevnu pro zvířata. Sirka s Viktorkou si zkoušeli jak by
vypadali jejich nohy se zvířecími kostmi. Jiní zase
rozebírali kostry. Překvapivě vše bylo dovoleno. Na
úplný závěr naší návštěvy školy jsme si došli na oběd do
místní menzy. Po obědě jsme se vrátili do centra města,
kde jsme po jednotlivých družinách pátrali po různých
zajímavostech. Naše pátrání skončilo pozdě odpoledne a
my se vydali zpět do klubovny. Připravili si večeři a opět
si zahráli nějaké hry a šli spát. V sobotu jsme vstávali opět
brzy, abychom včas došli na nádraží. Čekala nás krátká
cesta vlakem do Adamova, kde na nás čekal Chose, který
pro nás připravil zajímavou procházku údolím
Křitínského potoka až k Býčí skále. Od nádraží jsme šli
kousek po silnici, která nás dovedla na až na okraj
Adamova, kde jsme dále pokračovali lesní pěšinou. Cesta
to byla velice zajímavá. Jak již víte v Brně a okolí byl
ještě sníh. Ten však začal v sobotu pomalu tát a některé z
cest byly samý led. Proto první kroky po odbočení z
asfaltky byly značně opatrné. Najednou se vám nohy
rozjely vy jste leželi na zemi ani nevíte jak. Jako třeba
Honza. Šel a najednou ležel v na mokré zemi. Další cesta
byla náročná tím, že jsme museli přelézat kořeny stromů
a nebezpečně blízko jsme se pohybovali okolo potoka.
Na cestě občas někdo spadnul, ale naštěstí ne do potoka.
To už jsme se na pojilimna modrou značku a po ní
pokračovali dále. V jednou ze stoupání nás Chose
zastavil, aby nás seznámil se zajímavou kapradinou. S
osladičem obecným. Tato kapradina má velice sladký

než cukr. Kořeny kapradiny jsou však velice slabé a
tak než se oloupou vrchní vrstvy moc toho z kořene
nezbude. Ale kdo je trpělivý, dostal sladkou odměnu.
Na další cestě nás zase Žabák zkoušel z různých
stromů. A musím říci, že poznávat stromy v zimě je
obtížejší. Nemůžete využít listů a musíte se tak více
soustředit na kůru a další poznávací znamení. Čast
cesty vedla i přes několik vývratů, kde nám zajímavé
gymnastické kreace předváděla Ája. To jsme se již
blížili k další naší zastávce Františčině huti. Jedná se o
velice zajímavou stavbu, která připomíná období, kdy
se zde zpracovávala železná ruda. My jsme si
prohlédli jednak dřevouhelnou železářskou pec
vysokou skoro deset metrů, tak i malinké pícky, které
sloužili ke zpracování železa v dobách dávno
minulých. Využili jsme i možnost si vyrobit suché
lavičky z fošen, které jsme zde objevili a dali si dnešní
oběd. Posilněni jsme se vydali na další cestu. Po krátké
chvíli jsme se dostali až k jeskyni Jáchymka. Ta
získala své jméno po poustevníkovi, který v ní žil. My
jsme mohli konečně vytáhnout naše čelovky a
prozkoumat tuto zajímavou jeskyni. Po průzkumu
jsme byli všichni pěkně špinaví a pokračovali k
dalšímu zajímavému místu. Tím byla vyvěračka
Jedovnického potoka. Zde se potok z ničeho nic
zjevuje ze skály. Ale podle sdělení Choseho, potok
protéká jeskyněmi a právě v tomto místě se opět
vynořuje. Naše prosby, aby všichni si dali pozor a
nespadli do potoka byly marné. Mlíko chtěla přeskočit
potok pomocí větve, aby se dostala na druhý břeh za
ostatními. Ale špatně si vybrala kameny i větev na
překonání potoka a skončila uprostřed potoka. Obě
boty plné vody. Rychle vyskočila na břeh a tvářila se,
že se vlastně nic nestalo. Po tomto incidentu jsme se
vydali dále poslední zastáce, kterou byla slavná Býčí
skála. Zde na nás čekal kamarád Choseho Honza,
který se na chvili stal naším průvodcem. Krátce nás
seznámil s historií této jeskyně a pozval nás do
vstupního dómu. Zde nám ukázal nějaké artefakty a
omluvil se, že nás dále pustit nemůže. V jeskyni hnízdí
netopýři a ty bychom probudili. Mlíko využilo
zastávky v jeskyni, si vyměnila alespoň ponožky.
Poděkovali jsme za výklad a šli se podívat ještě na
jednu malou jeskyni s názvem Kostelík. Zde jsme si
zahráli několik her a vyzkoušeli nové družinové
pokřiky. Pak už nás čekala zpět. Na zpáteční cestě
jsme se ještě zastavili u Býčí skály, kde jsme se řádně
zkoulovali a pak pokračovali na autobus. Ten nás
odvezl zpět na nádraží v Adamově. Zde jsme si
označili jízdenky na vlak, který přijel za chvíli.
Rozloučili jsme se s Chosem a odjeli zpět do Brna. V
klubovně už na nás čekala připravená večeře, kterou
pro nás uvařila Danča s Mikušem. Po večeři jsme si
chvíli odpočinuli než se na nás vrhli Hraničáři s jejich
programem. Tentokrát byl na programu večer plný
divadel. Tak třeba Řezbář s Mlíkem předváděli
moderátory zpráv nové televize a úspěšně jim při tom
sekundovaly Mája a Zuzka jako zpravodajky z terénu.
Tímto zajímavým programem skončil další den

našeho úletu. V neděli nás čekalo balení věcí a úklid
klubovny. V klidu jsme si každý zabalil své věci, starší
pomohli připravit svačinu. Pak každý uklidil svoji část
klubovny. Děvčata ještě nechala krátký dopis s
poděkováním za zapůjčení klubovny a s výtkou na
nepořádek, se kterým jsme se po příchodu do klubovny
vypořádat. Cestu na nádraží jsme si protáhli přes
Špilberk. Cesta vlakem proběhla bez komplikací, a tak
jsem se chvíli po půl čtvrté sešli s našimi rodiči na
nádraží.
A ještě postřehy dalších účastníků úletu:
O pololetních prázdninách jsme se vypravili na výpravu
do Brna. Když jsme se vrátili, dostali členové družin za
úkol napsat o ní příspěvek do časopisu s použitím slov:
tužka, silnice a banán. Někomu se to povedlo více a
někomu méně. Ty nejlepší příspěvky byly vybrány a jsou
zde otištěny.
Na výpravu jsme se sešli na nádraží ve 4:15. Poté jsme jeli
asi půlhodiny do Pardubic a z nich do Brna dvě hodiny.
Cestu z nádraží do klubovny jsme si povídali a Agent
vyprávěl o svých nožích. Když jsme znavení cestou
dorazili do klubovny, čekalo nás zklamání. Klubovna
totiž nebyla moc čistá. Byli jsme v klubovně, kde byli
vtipné obrázky s kočičkami. Jednou jsme se vypravili po
silnici v Brně na celodenní výpravu po skalách. Měli jsme
si s sebou brát nějaké psací potřeby, př. tužku a papír. Také
jsme hráli hru po městě a hledali brněnské památky. Ke
svačině „u divných“ hodin rozdal Žabák banány.
Náš oddíl Jednička se minulý týden (v době psaní
příspěvku) vydal na výpravu do Brna. Poslouchaly jsme
brněnský hantec a jedly jsme u divných hodin banány.
Tužkou jsme si zapisovaly slova z pohádky Šťabajzna a
sedm borců. Ta se všem moc líbila. Když jsme procházely
městem, musely jsme přejít spoustu rušných silnic. Po hře
hledání míst podle obrázku jsme stáli u silnice a požírali
banány. Museli jsme všichni dávat pozor, aby nám
nespadl do silnice a nepřejela ho šalina. Tužka byla určitě
hlavním hrdinou výpravy, díky ní jsme napsali hodně
chytrých věcí. Když jsme šli po Brně, tak Okurka našel 4
zlaté kostky. Pak jsme si u hodin dali svačinu a k svačině
byl banán. Dále jsme šli kolem silnice a měli jsme si
zapisovat nějaké údaje tužkou. Příště pojedeme rádi, ale
nechceme chodit takové dálky. Jednoho dne si náš skautík
a na výpravu vzal nože. Ano, byl to Agent. V ten den jsme
pochodovali dost dlouho přes silnice a tak. Pak jsme došli
do centra města a po hře, kde jsme potřebovali tužku,
jsme si dali banán. Agent byl celý šťastný, že si s sebou
vzal nože. Když jsme šli po silnici a dosvačili banán,
napsali jsme si tužkou naše poznatky do deníku.
Šli jsme z klubovny po chodníku, přecházeli jsme silnici a
na silnici se válela stará tužka a David 4 zlaté kostky a u
dvou se válela kočka a kousek dál jsme si dali k svačině
banán.
Příspěvek Barči a Mecha:
O víkendu jsem byla na lyžích. Na hory jsme jeli po
silnici. V autě jsem jedla banán a tužkou jsem si psala.

O víkendu jsem nejel se skautem do Brna, protože
jsem jel snowboardovat. S sebou jsem si vzal banán a v
autě jsem ho snědl. Cesta byla dlouhá a silnice pořád
zasněženější a neposypanější. Můj táta říkal: „Tady
měli silničáři napilno.“ Taky jsem si vzal tužku, abych
si mohl napsat, kdy skončím. Snowboardování bylo
super. Kopec nebyl ani prudký ani mírný, zkrátka tak
akorát. Potom, když jsme dosnowboardovali, jsme jeli
domů a unavený jsem lehl do postele.
Schůzky ke dni zamyšlení
Letos poprvé jsme vyzkoušeli rozdělení schůzek na
mladší, starší a Hraničáře. Každá ze skupinek se sešla
na jiném místě. Mladší využili ke své schůzce
klubovnu Štik, starší se sešli v naší klubovně a
Hraničáři měli schůzku na středisku. Společným
tématem byly oslavy narození zakladatelů skautského
hnuti sira B. Powella a jeho ženy Olave. A jak
probíhala schůzka Hraničářů popisuje tento příspěvek
od Šerpy:
V úterý devatenáctého jsme se sešli ve středisku Karla
Šimka v Sokolovské ulici ve složení Žabka, Klíště,
Šerpa, Čokoláda a Žabák, který pro nás měl
připravený oficiální skautský program.Motem
letošního Dne zamyšlení, který byl ve skutečnosti až o
tři dny později, bylo "Čas vést". Na samém začátku
jsme měli v týmech po dvou za úkol vymyslet náš
společný manifest (krátké prohlášení), který by měl
vystihnout vlastnosti potřebné pro fungování naší
spolupráce. Ta je totiž pro vedení nepostradatelná. Za
nejdůležitější vlastnosti považujeme vzájemnou
důvěru a schopnost naslouchat. Poté jsme se snažili
najít každý jednu věc, kterou bychom na sobě rádi
zlepšili. Tu jsme si pak mezi sebou sdělili a slíbili jsme
si, že si budeme pomáhat ve zdokonalování našich
slabších stránek. Následně jsme podrobili zkoušce
vzájemnou důvěru, (kterou jsme v prvním úkolu
označili za velmi důležitou). První aktivita spočívala v
cestě z jednoho konce chodby na druhý. Všichni však
měli zavázané oči až na jednoho, který vedl ostatní. V
druhé části jsme se postavili do kruhu a jeden člověk
uprostřed si vyzkoušel pád důvěry. Všichni vyvázli
bez zranění a důvěru jsme snad jen posílili. V další
části jsme se bavili o tom, jaký by měl být inspirativní
vedoucí. Došli jsme k názoru, že by měl být vzorem
pro ostatní. Po krátké diskuzi jsme se přesunuli k
poslednímu úkolu, podle kterého jsme měli nakreslit
skauta/skautku za sto let. To, co jsme si s sebou ze
schůzky odnesli, nebyly jen tyhle obrázky, ale hlavně
spousta postřehů a námětů na přemýšlení.
Starší na své schůzce zabrousili nejprve k aktuálnímu
ročníku skautských závodů. Dostali za úkol si
rozmyslet jak se závodů zučastní. Zda jako namíchané
družiny či jako samostatná družina děvčat a kluků. Pak
už se vrhli do hry, kdy jsme cestovali časem plnili
různé úkoly. Asi mezi ty nejzajímavějši patřilo
kreslení postavy skauta, jak bude vypadat za sto let a
také nový pozdrav. Každý si nějaký vymyslel a ten si
vyzkoušel ve dvojici. Pak se dvojice vyměnily a
pozdrav se trošičku poupravil. Nakonec jsme všichni

vytvořili kruh a pozdravy si zopakovali. A jak probíhala
schůzka mladších se dozvíte z tohoto příspěvku.
Nejmladší členové oddílu se sešli v klubovně vodáckého
oddílu „Štiky“ v Malšovicích. V této klubovně se topí
pomocí malých kamínek a ty mladším na začátku
schůzky dost kouřily, a tak se schůzka odehrávala venku.
Schůzka měla téma, Kdo jsem Já. Během schůzky vlčata
a světlušky poznávali samy sebe – co malí rádi, co naopak
je nebaví, jak jsou vysocí nebo co o nich řekne soused a
další zajímavé programy. Přes počáteční nepřízeň
schůzka rychle utekla a závěrečné povídání o tom co kdo
chce v životě být bylo velmi zajímavé.
Úkol z časopisu
Jak jsme už někteří z vás zaznamenali v časopise se
společně s průvodcem na daný měsíc objeví i snadný
úkol. V únorovém čísle jste měli za úkol se vyfotit se
sochou A. Jiráska. Tento úkol se podařilo splnit pouze
Copákovi, Matyášovi a Honzovi V. Honza navštívil obě
místa se sochou Jiráska. Jak v sadech, tak i před základní
školou Jiráskova na Pražském předměstí. Matyáš zase
donutil celou rodinu, aby se vydala na nedělní procházku
a ulovila potřebnou fotku. Kromě bodů do oddilového
bodování obdrží na první schůzce v březnu i malou
sladkou odměnu.

Co nás čeká
Průvodce na březen – Jan Gayer
Jan Gayer nemá žádnou přímou souvislost s městem
Hradec králové, ale díky svým životních postojů si
vydobyl úctu a respekt, a proto na jeho památku byly
kasárna v HK pojmenovány po něm. Více o tomto
slavném vojákovi se dozvíte na našich webovkách, kde
také naleznete úkol pro tento měsíc.
Březen
V březnu se konají schůzky opět na dvou místech. Jednou
jsou Šimkovy sady a druhým místem je bazén na ZŠ
Štefcova. Sraz družin, které mají schůzku v bazénu je v
16. 30 před vchodem do ZŠ Štefcova. První dvě schůzky
v sadech je sraz v 16. 30 hodin v bráně do Gayerových
kasáren u hospody U kohouta. Konec je v 18 hodin v
Šimkových sadech u Rotundy.
3. 3. Společná schůzka v klubovně
Datum
Bazén
Sady
12.3. Žlutá, Červená, Fialová.
Zelená, Modrá
19.3. Zelená, Modrá.
Žlutá, Červená, Fialová
26.3. Společná schůzka všech družin v Šimkových
sadech. Sraz v 16.30 u Rotundy a konec je v 18 hodin opět
u Rotundy.
Na schůzky do bazénu si každý nezapomene ručník,
mýdlo, plavky a na schůzku v sadech vhodné oblečení na
ven.
23.3. Výprava do Josefova
Společně se vydáme na průzkumy pevnosti Josefov a
jeho okolí sraz na výpravu je v sobotu 23.3. v 8.15 před
poštou na hlavním nádraží a návrat je okolo 16hodiny
opět na hlavním nádraží. Na výpravu budeme vybírat 20,-

