Co nás čeká
Květen
7.5. Světové jamboree míru 1947 v Paříži
Tuto akci jsme vzhledem k dalšímu nabitému
programu našeho oddílu nuceni přesunout předběžně
na podzim.

14.5. Svojsíkův závod 2011
Tuto sobotu se uskuteční další ročník Svojsíkových
závodů. Závod je určen pro starší družiny Veverek,
Káňat a Ještěrek.Bližší informace k závodu jsme zatím
neobdrželi a tak stále platí, že závod by měl probíhat
částečně na kolech, na lodích a pěšky. Zahájení závodů
je okolo 8.30 a plánovaný konec je okolo 18 hodiny.
Zázemí závodů bude na loděnici,kde máme uložené
lodě. Tam bude také start i cíl letošních závodů. Další
informace k závodům budou zveřejněny po jejich
obdržení od organizátorů.

20. - 22.5. Výprava do Jičína
V květnu se opět vydáme na náš známý srub v
Jičíně odkud opět podnikneme další výpravu do
Českého ráje. Sraz bude tradičně v pátek 20.5. v 16.45
u pošty na hlavním nádraží a návrat bude v neděli 22.5.
Okolo 16 hodiny opět na hlavní nádraží. S sebou si
každý zabalí: Spacák, věci na spaní a na ven, páteční
večeři, stezku, zápisník, psací potřeby a další dle
uvážení a informací na schůzkách. Na tuto výpravu
budeme vybírat 350,-Kč.

24.5. schůzka s rodiči
Již tradiční jarní setkání se uskuteční po schůzce
světlušek a vlčat v naší klubovně. Začátek bude od
17.30 hodin. Na programu bude informace o další
činnosti oddílu, info o výpravě s rodiči, informace o
letošním táboře a další. Prosíme o vaši účast na této
schůzce.

Schůzky na kolech
Koncem května se uskuteční i schůzky na kolech
místo v klubovně. O jejich termínu se dozvíte včas.
Naším cílem se opět stane dopravní hřiště v
Všesportovního stadionu. Sraz na tyto schůzky bude u
ZŠ Úprkova.

Červen
4.6. Výprava s rodiči

18. -19.6. Výprava na tábořiště na kolech
V případě zájmu starších se uskuteční cyklistická
výprava na letošní tábořiště anebo pouze jednodenní
cyklistická výprava na nějakou z rozhleden. Více v
dalších číslech časopisu.

21.6. Závěrečná letošní schůzka
V Úterý 21.6. Se uskuteční poslední letošní oddílová
schůzka. Tato schůzka bude společná jak pro mladší tak i
starší. Více informací bude zveřejněno v dalším čísle
časopisu.

Červenec
16. - 30.7. letní tábor na Posekanci
Jak již víte i letos se vydáme na náš oddílový tábor.
Letos bude naším cílem krásná příroda Toulovcových
maštalí nedaleko Budislavi. Budeme tábořit na základně
litomyšlských skautů na Posekanci. Malé info a fotky
naleznete na našich webových stránkách.
Prosíme o vracení vydaných přihlášek. V případě
potřeby vystavení faktury pro zaměstnavatele se hlaste u
vedení oddílu.
I na letošní tábor si bude muset každý ušít táborový
oblek. Střih na tento oblek naleznete na našich stránkách.
Každý účastník tábora obdrží i jeho papírovou podobu.
Opět se jedná o jednoduchý přehoz, který všichni
využijeme během naší táborové hry. Na jeho ušití lze
použít jakoukoli látku. A to co se týká barvy i materiálu.
Letos se fantazii v barvách a vylepšeních meze nekladou.

Krojové košile a oddílová trička
Košile a trička jsou objednána. Košile budou k
dispozici do poloviny května a trička zřejmě také.
Jakmile budeme mít zkompletované objednávky dáme
všem vědět, aby na další výpravu již každý mohl vyrazit v
nové krojové košili.

... a na závěr
Jsme na konci našeho velkého vydání dalšího čísla
oddílového časopisu. Opět jsme se snažili v něm shrnout
vše, co jsem během měsíce dubna zažili. Nyní již nás
čekají pouze dva měsíce a pak už budou zase letní
prázdniny. A i ty poslední dva školní měsíce si užijeme
spoustu báječných akcí. Tak si vše pečlivě zapište do
vašich diářů, aby vám žádná z plánovaných akcí
neutekla. Nashledanou na schůzkách a oddílových akcí
se s vámi těší vedení Jedničky
Siggi, Pepek, Sova, Zuzka,Sváča, Veverka a Cyril

Po loňské úspěšné výpravě se i letos bude konat
další výprava s rodiči. Více informací vám sdělíme na
schůzce s rodiči. Pozor došlo ke změně termínu této
akce!

Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Jednička hlásí!
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Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Před námi je krásný májový měsíc. Měsíc plný
zajímavých akcí. Některé z nich jsme však museli na
poslední chvíli stáhnout z našeho programu, protože se
nám na všechny nějak nedostávalo sil. Ale nemusíte
být vůbec smutní. I tak nás čeká spousta akcí a
dobrodružství. I nadále budeme procházet skautskou
historií, provětráme naše lodě a zopakujeme si
dopravní pravidla na kolech. A nejen to nás čeká na
našich schůzkách a oddílových výpravách. Takže hurá
do čtení. Přeji vám krásný máj.

Co se událo v dubnu
V dubnu jsme se vydali na další oddílovu
výpravu. Tentokrát se naším cílem stala malá vesnička
Dědov u Teplic nad Metují. Sraz byl tradičně v pátek u
pošty na hlavním nádraží. Po dvou přestupech jsme asi
po hodině a půl vystoupili na malé zastávce v Dědově.
Pak už jen nalézt chalupu. Vyšli jsme po červené
turistické značce a asi po dvaceti minutách a chvilkové
nejistotě, jestli jdeme dobře, jsme chalupu našli.
Přivítala nás stará roubená chalupa s útulnou kuchyní s
kachlovými kamny a pecí a také parádní půda s místem
pro spaní. Každý si zabral nějaké místo na spaní.
Holky jednu a kluci duhou část půdy. Sváča si vybrala
místo za pecí, Melmen s Anežkou malou komůrku pod
schody a Siggi s Pepkem místnost hned vedle kuchyně.
Po vybalení věcí a krátkém zabydlení jsme se sešli v
kuchyni, kde jsme si dali večeři z vlastních zásob.
Protože bylo ještě hezky, vydali jsme se na malou
procházku. Kousek za vsí jsme našli pěknou malou
kapličku a snad i zbytky starého hradu. Po pečlivější
prohlídce bylo zjištěno našimi zvědy Stopařem a
Čertíkem, že se jedná o skály. Z kopce nad Dědovem
byl krásný výhled na Stolovou horu utápějící se v
zapadajícím sluníčku. Po návratu na chalupu nás
čekaly první úkoly, které se vázaly k tématu tohoto
víkendu. Tématem byla odbojová činnost skautů z
Ostravy a legenda o Ivančeně. A tak jsme se nejprve
přenesli do klidného roku 1933 na tábor ostravských
skautů do Volavčího údolí. A hned následoval i první
úkol. Měli jsme zjistit, kdo jakou osobnost má
připevněnou na zádech. Když už jsme poznali všechny
osobnosti a znali jsme se, tak jsme mohli přistoupit k
dalšímu poznávání. Tentokrát šli za plentu vždy dva z
každé družiny. Za plentou si sundali boty a vyhrnuli
kalhoty a pak promenádovali po lavičce. Ostatní měli
za úkol správně určit, kdo se procházel po lavičce. A to
bylo asi vše, co jsme v pátek stihli. Po všech těch
akcích nastalo ještě hromadné čištění zubů a hurá na
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Kutě. Ráno jsme vstávali docela brzy. Zásluhu o naše
brzké vstávání měla naše vlčata. Těm se nechtělo spát a
tak si povídala. Nejprve Vodník s Kačerem a pak se
postupně přidali další a další. Jejich pronikavé hlasy se
nesly po chalupě a ostatní nenechali spát. Muselo se
vstávat. Následovala ranní hygiena a snídaně. Tu
připravila vlčata, aby si trochu odčinila ranní probuzení.
Po snídani pokračovalo naše vyprávění o ostravských
skautech. Zase jsme se s nimi přenesli do Volavčího
údolí, kde na nás čekala další dobrodružství. Při prvním
měly družiny za úkol rozluštit dopis, kde se dozvěděly, co
si musí zabalit s sebou na dnešní putování. Nejrychleji se
s dopisem vypořádala družina Světlušky(Stopař, Čertík,
Ája, Terka). Chvilku po ni hlásily rozluštění i další
družiny. Každá z družin se vybavila vařičem, ešusem,
polévkou, mrkví a sušenkou na svačinu. Pak už jen
připravit pití a další drobnosti a mohli jsme se vydat na
výpravu. Cesta ná s vedla po červené turistické značce
zpět na zastávku v Dědově. Ještě kousek před ní nás
čekala první ze zastávek. Siggi vytáhl knihu o Ivančeně a
přečetl nám krátký úryvek o táborovém trialu, který
uspořádali naši průvodci. Závod se sestával ze tří částí
běhu. Byl to běh po rovině, běh do kopce a překážkový
běh. Pro běh po rovině jsme si vyhlédli krásnou rovinu.
Vytvořili jsme si dvojice, které se postupně utkaly v běhu.
Mezi nejlepší patřili Anežka, Kačer, Světluška a
Amazonka. Na další cestě nás čekala zastávka Dědov.
Zde družiny hledaly informace o místech kam se dá
nejdále odtud vlakem dojet. Dozvědělijsme se, že z
Dědova dojedeme až do Broumova či na druhou stranu až
do Týniště. I nadále jsme měli jít po červené značce. Ale
kousek za Dědovem jsme zjistili, že jsme sešli z cesty.
Všichni byli tak zabraní do hovoru, že si ani neuvědomili,
že už nejdeme po značce. Naštěstí zareagoval Pepek,
který si toho všiml a my se nemuseli vracet až tak moc.
Cestou k Ostaši jsme si vyzkoušeli i svůj zrak. Měli jsme
přečíst z co největší vzdálenosti turistický rozcestník.
Nejlépe na tom byl Siggi s půjčeným dalekohledem od
Stopaře a nejvíce si stěžovala Světluška, která neměla
brýle a čtení se ji moc nevedlo. Na dlaší cestě jsme
pozorovali v kaluži párek čolků. Další terén byl ideální k
další části triatlonu. Čekal nás závod do kopce. Nejlepší
vrchaři byli Kačer, Světluška, Yamal, Amazonka a
Čertík. A to už jsme byli skoro na Ostaši. Ještě jedna malá
odbočka po zelené na krásnou vyhlídku a do Sluje
českých bratří. Pak už hurá na Ostaš. Ta nás přivítala
pěkným ohništěm, místem ideálním pro vaření dnešního
oběda. Členové družin si vytáhli vařiče, došli pro vodu a
začali s vařením. Polévka vlastnoručně uvařená všem
chutnala. Jako zákusek si každý mohl namazat chleba

s májkou. Vstupem doskalního města na Ostaši jsme
se i v našem příběhu posunuli v čase do začátku
okupace. Do doby, kdy se mezi lidmi začali pohybovat
donašeči, kteří udávali české občany gestapu.
Abychom se těmto lidem vyhnuli měli jsme při
průchodu skalami zakázaná některá slova. Jejich
použitím jsme byli odhaleni a tím padli do rukou
okupantů. Tato zkouška byla znát po celou dobu,
kterou jsme trávili ve skalním bludišti. Každý si dával
pozor na vyřčená slova a zároveň se snažil
minimalizovat svoji komunikaci s ostatními na
minimum. Prohlídka skal byla sice hezká, ale každý si
oddechl, když úspěšně prošel skalami aniž by byl
odhalen. Pak jsme spočítali naše ztráty. Několik z nás
bylo prozrazeno, ale většina se zachránila. Z Ostaše
jsme se vydali po modré turistické značce. Ta nás
zavedla k Samaritánce, pěkné studánce uprostřed lesa.
V okolí studánky je ukrytý i poklad. Proto jsme vytáhli
GPSku a rozběhli se hledat skrýš. Hledání nám dalo
pěkně zabrat. Prochodili jsme les křížem krážem a
stále nic. Až úplně zoufalí jsme schránku nalezli.
Využili jsme okolních stromů, abychom si vyzkoušeli
zda každý pozná ten svůj. Utvořili jsme dvojice. Jeden
z dvojice si zavázal oči a ten druhý ho odvedl k
nějakému stromu. Nevidoucí si strom musel
prohlédnout a zapamatovat si svůj strom. Pak opět
odešli zpět. Po sundání šátku si každý musel nalézt
svůj strom. Po úspěšném nálezu se členové dvojice
vyměnili. Další naše cesta nás dovedla nad Českou
Metuji. Zde byl opět čas na náš příběh. Tentokrát nás
čekal výcvik pro odboj. Nejprve musel každý z
družiny udělat co nejvíce kliků, které se pak sečetly za
družinu. V další části nás čekala zkouška přesné
mušky. K této zkoušce nastoupil vždy jeden z družiny.
Postavil se na pařez a měl za úkol zasáhnout soupeře
na druhém pařezu a donutit ho z pařezu sestoupit. Mezi
nejlepší bojovníky patřila Ája. Už její urputný pohled
naháněl soupeřům strach. Pak stačilo lehce hodit
1. oddíl Hradec Králové

Chalupa Dědov
15. - 17.4.2011

Šišku a soupeř měl kolikrát co dělat, aby se udžel na
pařezu. Po vyhlášení výsledků jsme natáhli krok,
abychom byli co nejrychleji na chalupě. Tam nás čekalo
vaření večeře. Do příprav večeře se pustili vlčata pod
vedením Stopaře. Během chvíle nakrájeli uzeninu, Čertík
s Vodníkem nastrouhali sýr a za chvíli se servírovaly
špagety se sýrem. Ale než to vše proběhlo, ostatní
připravovali těsto na své pizzy. Po výborné večeři a
úklidu nádobí pokračoval večerní program. Nejprve jsme
si opět přečetli krátký úryvek z knížky a po něm se
rozpoutala zajímavá diskuse o tom, co je to vlastenectví.
Při povídání se začali některým pomalu klížit oči.
Nejvíce asi malému Míšovi. Ten byl opravdu zralý na
poslání do postele. Ale jak ožil při dalším
programu.Každá družina vyslala jednoho svého
zástupce. Ten měl přesvědčit ostatní o tom, že právě on
musí zůstat na svém místě. V prvním kole se sešla
zajímavá sestava. Melmen jako premierova žena, Čertík
jako parašutista a Kačer jako syn z královské rodiny. Bylo
zajímavé sledovat argumenty soutěžících o tom proč
právě oni mají zůstat. Po jejich odhajobě byl čas na
dotazy z publika. Ani jednou se nezapoměl přihlásit Míša
- Qesčn, aby položil nějakou zvídavou otázku. Jak přesně
tato část dopadla už nevíme, ale i další kolo nabídlo
zajímavé setkání. V něm pro změnu excelovala Terezka.
Protože se čas notně posunul, byl čas jít spát
Do neděle nás pro změnu neprobudila vlčata a sousedovic
kohout. Po probuzení následoval tradiční ranní cvrkot.
Hygiena, snídaně a balení spacáků. Pak na nás čekala

poslední část našeho příběhu. Po další kapitole z
knížky nás čekalo skládání rozstříhaného obrázku.
Nejrychleji se podařilo obrázek složit Anetě(Vodník,
Míša, Amazonka a Kačer) Před asi poslední částí jsme se
dali do příprav oběda a dobalení věcí. Úplně poslední
částí našeho vyprávění byla zmínka o mohyle, která v
Beskydech připomíná hrdinství skautů, kteří byli na
úplném konci války popraveni v Polském Těšíně.
Společně jsme vyšli kousek za vesnici, kde každá z
družin měla v časovém limitu pěti minut postavit co
nejvyšší mohylu. Výsledky této soutěže můžete
posoudit na Rajčeti. Ale nejvyšší mohylu postavila
družina Melmena (Anežka, Yamall, Eliška a Myška)Po
stavbě mohyl byl nejvyšší čas se vrátit a rychle se
naobědvat, uklidit chalupu a vyrazit na vlak. Vše se
nám podařilo. Oběd byl opět výborný. Do úklidu se
zapojili úplně všichni a tak byla chalupa za chvíli
uklizená. A teď hurá na vlak. Ještě před příjezdem
vlaku jsme stihli vyhodnotit celé víkendové klání.
Nejlepší družinou se stala družina Anety. Dobrý
výsledek při účasti na první výpravě. Pak už závěrečný
oddílový pokřik a byl tu vlak. Opět s přestupem v
Teplicích a Starkoči jsme chvíli před druhou
vystoupili v Hradci na nádraží. Počasí nám opět přálo a
tak jsme si všichni užili víkend v krásném kraji plném
skal a lesů.

Oddílová hra - Skautská historie
5. a 6. dubna
Osvobození republiky
V cestě po naší historii jsme se podívali na konec
druhé světové války a na osvobození. Během této
schůzky jednotlivé družiny stavěly barikády. Každá z
nich měla za úkol postavit co nejvyšší stavbu z věcí,
které naleznou v klubovně. Základ té stavby bylo
sedadlo židle. Dalším úkolem bylo přesné zakreslení
okolí klubovny. To proto, aby bylo možné předávat
přesné informace o různých místech našim vojákům.
A poslední úkol byl zaměřen na přesnost střelby. Víčka
od PET lahví měly družiny naházet do kbelíků, které
byly od každé vzdáleny cca dva metry. Úkol to nebyl
vůbec jednoduchý. Víčka se různě odrážela a
vyskakovala z kbelíků.
12. a 13. dubna
Skautská pošta
Na této schůzce jsme se vydali zase kousek proti
času, abychom si připomněli pomoc skautů při vzniku
naší republiky v roce 1918. V říjnu tohoto roku byli
skauti osloveni, aby zajišťovali předávání zpráv mezi
různými významnými místy. A tak i my jsme se
rozeběhli s dopisy na Pražský hrad, do úřadu vlády, na
ministerstva apod. Místa byla vyznačena lístky s
názvem úřadu. Aby to ale pošťáci neměli tak
jednoduché, snažili se je dostihnout i záškodníci.
Úkolem našich pošťáků bylo doručení co nejvíce
zpráv. Tuto hru si vyzkoušeli zatím jenom mladší.
Starší doručení zpráv teprve čeká. Při této schůzce
jsme si také připomněli s kým sousedíme a jaká jsou

jsou hlavní města našich sousedů. Starší si na své schůzce
připomněli rozdíl mezi vlajkou a praporem.
19. a 20. dubna
Skauti za mřížemi
Po vítězném únoru 1948 začala další organizovaná
likvidace Junáka. Pro režim byli skautští vedoucí velice
nepohodlní. A tak byla spousta skautů uvězněna v
komunistických lágrech. Tam se setkávali s dalšími
skauty a začali vytvářet ilegální skautské oddíly a
skautské akademie. Pořádali různé přednášky a vzájemně
se vzdělávali. Posilovala je vzájemná skautská solidarita.
I když toto období bylo pro většinu tím nejhorším,
alespoň sounáležitost mezi skauty je posilovala a
pomáhala překonávat strašné podmínky lágrů. My jsme si
toto období připomněli výrobou velikonočních ozdob.
Každý dostal na schůzce barevný papír, kolíček a stužku.
Z těchto věcí pak vytvořil velikonoční kuře.
26. a 27. dubna
Schůzka agentů
Skauti se vyznačovali a vyznačují tím, že jsou obratní,
hbití, dokáží si poradit v různých situacích. Proto jsme
téma naší další schůzky zaměřili na různé dovednosti,
dalo by se říci až agentské.
Nejprve jsme si vyzkoušeli svoji fyzičku při malém běhu.
Vyzkoušeli jsme si, co s námi udělá malé zatočení a jak
jsme schopni doběhnout k cíli. Tento blok uzavřel malý
štafetový závod družin. Po fyzickém testu následovalo
luštění tajné zprávy a plnění úkolu v něm obsažené. V
další části schůzky jsme se vydali hledat mrtvé schránky,
které byly využívány k předávání zpráv. Pak jsme si také
vyzkoušeli jací jsme pozorovatelé. Odhalovali jsme
změny, které nastali, když vždy někdo z nás odešel za
dveře.
Příklad tajemného dopisu:
7 666 1 777 666 9999 555 88 7777 8 33 66 444 1 7777 33 1
222 666 1 66 33 5 777 999 222 44 555 33 5 444 1 7 777 33
7777 88 66 8 33 1 222 33 555 2 1 3 777 88 9999 444 66 2 1
55 33 1 7777 8 88 3 66 444 1 9999 2 1 55 555 88 22 666
888 66 666 88 .8 2 6 1 88 55 777 999 5 8 33 1 8 2 5 66 666
88 1 3 33 7 33 7777 444 .1 7 666 9999 666 777 1 66 2 1
9999 777 2 55 999 1 666 7777 8 2 8 66 444 222 44 1 3 777
88 9999 444 66 .1 7 666 1 7777 7 555 66 33 66 444 1 7777
33 1 888 777 2 8 8 33 1 777 999 222 44 555 33 1 3 666 1 55
555 88 22 666 888 66 999
A jak se vypořádáte s těmito rébusy:

Xko

re re

A o dalším putování po skautské historii vás budeme opět
informovat v dalším vydání našeho časopisu.

