Svátky a narozeniny v listopadu
Narozeniny:
13. 11. Kroksi
21. 11. Dan
23. 11. Anička K.
Svátky:
2. 11. Tobiáš
10. 11. Básník
20. 11. Nikola
25. 11. Kaťák
30. 11. Kvapníl
Přejeme všechno nejlepší.

Registrace
S koncem roku se opět přiblížil termín na placení
registračních poplatků na rok 2015. Výše registračního
poplatku pro letošní rok je stanovena na částku 1000,-Kč.
Poplatek je třeba zaplatit nejpozději do poloviny ledna
2015. Poplatky budeme vybírat hotově na schůzkách.

Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Úklid klubovny
Jak už jsme uvedli v předchozích článcích. Sešli jsme
se s ProstoremPro a domluvili i věci týkající se úklidu
našich prostor. Proto nyní se rozšiřují služby na úklid
klubovny o služby na vynášení košů na papír, plast a
směs. Družina, která bude mít službu musí zajistit, aby
během měsíce její služby byly vyneseny koše a službu na
konci měsíce předávala s prázdnými koši.
Tento měsíc mají službu tyto družiny:

Co nás čeká
Listopad
15. 11. Odpoledne v tělocvičně
I letos na podzim využijeme prostor tělocvičny v
Malšově Lhotě, abychom protáhli svá těla. Na tuto
akci se sejdeme v sobotu 15. 11. v tělocvičně školy v
Malšově Lhotě. Sraz je ve 14 hodin na zastávce
autobusu U Čechů a nebo 14.20 před školou. Návrat k
Čechům bude v 16.55 autobusem č. 11. S sebou si
každý zabalí oblečení do tělocvičny (tričko, kraťasy,
sálovou obuv), malou svačinu, pití a městskou kartu
nebo dvě jízdenky na autobus.

22. 11. O poklad Hradeckých měšťanů
Letos je před námi další ročník oblíbené hry na
starém městě “O poklad Hradeckých měšťanů”. Tato
hra proběhne v sobotu 22.11. Odpoledne na starém
městě. Sraz všech účastníků je ve 14.30 hodin u kašny
na Malém náměstí. Předpokládaný konec bude mezi
18 - 18.30 opět u kašny na Malém náměstí. S sebou si
každý zabalí psací potřeby, zápisník, baterku, svačinu,
pití a vhodné oblečení dle aktuálního počasí. Další
informace na schůzkách

Prosinec
20. 12. Vánoční schůzka možná i s přespáním v
klubovně
Tradiční vánoční akce. Letos trošičku jiná. Nechte se
překvapit. Nezapomeňte na vymýšlení dárků pro vaše
kamarády. Více informací vám přinese další číslo
oddílového časopisu.

Leden
29. 1. - 1.2. Pololetní výprava
Více informací v dalších číslech

Úklid klubovny
Káňata
(zametení, setření podlahy)
Papír
Delfíni
Plast
Lišky
Směs
Veverky
Odpad se vyhazuje do nádob tomu určených v sídlišti
nebo cestou domů. Ne do nádob před Dřevěnkou!

Na středeční schůzce vznikla nová chlapecká družina.
Kluci si vymysleli název - PANTEŘI. Jejími členy jsou
Adam, Dan, Lukáš, Myšpulín, Polárník a Tobiáš. Nyní si
ještě musí vymyslet pokřik a zvolit ze svého středu rádce.
Pokřik zveřejníme již v dalším čísle, ale na rádce si chvíli
počkáme.

Bodování
Stále hledáme nejlepší způsob jak bodovat jednotlivé
družiny i jednotlivce. Ale vše je na dobré cestě, a proto od
dalšího čísla se dozvíte výsledky bodování.

... a na závěr
Jsme na konci dalšího čísla našeho časopisu. Opět je to
formát trošičku netradiční. I když na začátku to vůbec
nevypadalo, že se podaří toto číslo naplnit nějakými
informacemi. Stále bojujeme s přispěvateli, aby nám
poslali své postřehy či zápisy ze schůzek a dalších
oddílových podniků. Snad se nám to povede. Pokud
máte chuť kdokoli něco do časopisu napsat či nakreslit
tak neváhejte. Určitě se na vaše příspěvky v časopise
najde místo. A pokud máte chuť i vy rodiče nám něčím
přispět budeme také rádi za vaše příspěvky z pohledu
rodičů. Tak teď už je to opravdu vše. Přeme vám hezké
listopadové dny a těšíme se na setkání na schůzkách a i v
tělocvičně i na měšťanech

číslo: 3 listopad 2014

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
je tu nový měsíc a s ním i další číslo našeho
oddílového časopisu. Časopisu plného informací a
zpráv. Máme za sebou úspěšnou podzimní
robinsonádu i vznik nové družiny u starších. Ale nejen
těmito významnými akcemi byl zajímavý minulý
měsíc. Na každé ze schůzek se všichni dozvídali něco
nového a také si zahráli zajímavé hry a soutěžili v
tradičních i netradičních soutěžích. Bylo toho opravdu
hodně, co se uskutečnilo v minulém měsíci. Krátký
souhrn nejvýznamějších událostí naleznete opět v
pravidelných rubrikách. Nebudeme se však koukat do
minulosti, ale podíváme se i na to, co nás čeká jak v
blízké tak i vzdálenější budoucnosti. Na úvod je to asi.
Přeji vám klidné čtení
Siggi

Co se událo v říjnu

Máme novou družinu

Siggi, Sváča, Sova Kaťák, Světluška,, a Lékárník

Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Jednička hlásí!

ročník XIII.

17. - °19. Expedice Mount Everest
V polovině října se koná pravidelná podzimní
robinsonáda. Nebylo tomu jinak ani letos. Cílem naší
letošní robinsonády se stala Žabákova chalupa v
Teplicích nad Metují. Tématem letošní robinsonády
byla expedice Mount Everest. Sraz byl tradičně chvíli
před čtvrtou hodinou u pošty na hlavním nádraží.
Letos jsme měli tu výhodu, že s námi jel Radek a Žabák
auty. Proto jsme mohli naložit veškerou bagáž do aut a
jet jen nalehko. To byla výhoda. Alespoň jsme při
přestupování nemuseli kontrolovat zda máme
všechno. A že jsme museli přestupovat nadvakrát. Do
Teplic jsme dorazili přesně podle plánu, ale Siggi se
Žabákem se zasekli v koloně před Jaroměří a také na
nákupu a tak ti přijeli s velkým zdržením. Nám to však
zase tolik nevadilo, protože jsme dostali od Sváči úkol
oběhnout náměstí a zjistit místa a informace, které
bude možné využít. Vše jsme museli zakreslit do
mapy. Než jsme náměstí vše zdokumentovali, objevili
se na náměstí i auta Radka a Žabáka. Od něho jsme
dostali instrukce o další cestě na chalupu. Bylo to
1. oddíl Hradec Králové
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jednoduché. Jít stále po cestě až narazíme na opravený
statek a tam už nalezneme chalupu. Jenže se začalo stmívat
a cesta se najednou zdála nekonečnou. Museli jsme volat i
Siggimu jestli jsme náhodou nepřešli. Asi po půl hodině
cesty jsme konečně byli na chalupě. Rozdělili jsme se do
pokojů a sešli se u roztopeného krbu k večeři. Po večeři
nás Kaťák se Sváčou vtáhli do děje letošní robinsonády.
Obě byly členky záchranného týmu, který se snaží nalézt
horolezce, které zasypala lavina. My jsme byli požádali,
abychom se záchranou zavalených horolezců pomohli.
Na úvod jsme si pustili krátký film o dobývání této
nejvyšší hory. To proto, abychom si udělali představu o
náročnosti expedice a i o tom, co nás během ní může
potkat. Na úvod jsme každý obdržel uzlovací lanko.
Naším prvním úkolem bylo zatavit konce lana tak, aby se
nám nerozplétalo. Pak už jsme začali s opakováním uzlů.
Někdo si uzly pouze zopakoval, další se je musel naučit.
Naštěstí se našlo vždy dost učitelů, kteří s vázáním pomohli.
Na závěr večera Žabák vytáhl kytaru a společně s ním jsme si
zazpívali několik písniček. Pak už následovala večerní
hygiena a večerka. Ale většině se nechtělo vůbec spát. Tak i
dlouho po půlnoci bylo slyšet z patra nějaké hlasy.
Sobotní ráno začalo opravdu brzy. Díky několika nespavcům
se všichni vzbudili už chvíli před sedmou či spíše chvíli po
šesté. Oficiální budíček byl chvíli po sedmé hodině. Ti
nejaktivnější budiči se pustili do přípravy snídaně a další do
výroby pomazánky k dnešnímu obědu. Ke snídani byly
tradiční dvojbarevné chleby a čaj. Pak už jsme se začali
připravovat na odchod do skal. Opět jsme využili aut, která nás
přiblížila až ke vchodu do Adršpašského skalního města.
Zaplatili jsme vstupné a vstoupili jsme do skalního města. Šli
jsme okolo jezírka a dále po zelené značce. Každá z
dostupných skal nás přitáhla jak magnet a my jsme na ni museli
alespoň kousek vylézt. Cestou jsme sbírali i drahé kameny,
které představovali skleněné kuličky. Tu se objevila v potůčku,
jindy zase na cestě atd. Každá z družin se snažila nalézt co
nejvíce těchto kamínků. Další naše cesta pokračovala po
zelené značce okolo Homole ke Gotické bráně. Před ní ni jsme
využili zkratku a došli jsme ke skalní kapli. Tam byl čas na
malou svačinu. Každý z nás tedy obdržel mrkev, aby se mám
zbystřil zrak na další cestu. Batohy jsme si nechali u kaple a
vyběhli jsme se podívat na Starostu se Starostovou a porovnat
tento skalní útvar s obrázkem na lahvi od Tomi. Pak jsme
seběhli opět dolu k batohů a vrátili se k bráně. Kousek za ní nás
čekal další úkol. Museli jsme rychle v družinách navázat lana,
aby nám je lavina nestrhla do údolí. Byla to báječná atrakce pro
návštěvníky, kteří se museli vyhýbat našim lanům i
jednotlivým členům expedic. Po zopakování uzlů jsme museli
udělat ještě fotku před bránou. Při této příležitosti jame
zavzpomínali na focení před sedmi lety. Jen z té historické
výpravy si focení pamatovala pouze Sqoterka. Prošli jsme
skalními soutěskami a ocitli jsme se na Sloním náměstí. Zde
nás čekal další úkol. Museli jsme se pokusit se správně

zorientovat v lavině. Naším úkolem bylo několikrát se
zatočit na místě okolo ruky a pak rychle vyběhnout za
Žabákem a dotknout se ho. I když tento úkol vypadá velice
snadně, tak jeho splnění nebylo až tak jednoduché. David
dokonce běžel úplně na druhou stranu. Jiní se motali po
náměstí a přemýšleli kam vlastně mají běžet. Nakonec se
všem podařilo doběhnout do cíle. Pokračovali jsme dále a
obdivovali další krásné skalní útvary. Protože jsme se chtěli
projet i po jezírku domluvil nám Radek slevu z jízdného.
Cesta lodičkou trvala asi tak dvacet minut. Veselý
převozník nám celou cestu vyprávěl různé příhody a zkasky
týkající se místního kraje. Další cesta od jezírka nás vedla
po žluté značce do Vlčí rokle. Na vstupu do rokle bylo
příhodné místo pro oběd. Vytáhli jsme chleby, pomazánku a
začali obědvat. Jako zákusek každý obdržel banán.

Posilněni jsme se vydali na další cestu. Cesta Vlčí roklí
připomímala cestu neprostupnou divočinou. Místy
jsme šli po dřevěných chodníčcích, jindy zase blátivou
cestou. A protože se všichni, zvláště kluci předbíhala a
skákali z jedné strany na druhou stalo se toto. Mates se
snažil také někoho předeběhnout, ale nějak mu
sklouzla noha a už se pak nevešel úplně na mostek.
Naštěstí je jenom zmazal a trošičku odřel. Ale zachvíli
se opět honil s ostatními. Cesta se nám změnila v
krásnou písčitou a my mohli pokračovat v dalším
úkolu. Museli jsme si procvičit sílu našich rukou.
Další část cesty jsme absolvovali po rukou. Vždy
jeden z družiny musel jít část cesty po rukou. V tomto
úkole se vystřídali všichni členové družiny a záleželo
na tom, která z družin bude mít nejvíce sil a dojde takto
nejdále. Kdo byl nejlepší se bohužel nepodařilo
zachovat. Pak jsme pokračovali dále teď už všichni na
nohou. Najednou se zastavil Žabák u jednoho ze
stromů, aby nám položil jednoduchou otázku. "Jak se
jmenuje tento strom?". Podle kůry to vypadalo na
borovici, i podle jehliček, ale toto nebyla správná
odpověď. Přišlo i na další tipy, ale všechny byly
špatně. Správná odpověď byla .............. To před námi
byl i další úkol. Jako družina navázaná na lanu jsme
měli za úkol proběhnout trať vytyčenou v lese. Museli
jsme si dávat pozor na to, abychom cestou neztratili
nějakého svého člena. Bylo to totiž cesta v ledovém
poli, kde byla spousta proláklin a srázů. Nakonec se s

nástrahami cesty vypořádali všichni a nikdo nám do
ledové průrvy nespadnul. To už jsme se blížili do
Teplických skal. Na vstupu nás přivítal kamenný hrad
Střmen. K jeho zdolání nás čekalo více jak třista schodů.
Odměnou nám byl krásný výhled a po návratu dolu i
svačina v podobě perníku. A dále po modré do Telického
skalního města. Navštívili jsme chrámové náměstí, viděli
Skalní korunu i Římské divadlo. Odpoledne se přehouplo
do své druhé poloviny a s nastupujícím podzimem začalo
být i chladno. Proto byl nejvyšší čas se vydat nazpět.
Mladší si počkali u vstupu do Teplických skal na odvoz,
starší to došli až na chalupu pěšky. Příjemně unaveni z
celodenní procházky jsme museli chvíli opočinout. Pak
rychle připravit večeři. K té byla výborná čočka s párkem.
Než se vše uvařilo mladší se dali do škrábání brambor na
nedělní oběd. Po výborné večeři a úklidu nádobí, který
zajistili starší kluci si slovo vzala Kačka. Společně s ní
jsme pokračovali s připravami na naší další cestu. Nyní
jsme vybírali vhodné vybavení do hor. Na závěr večera
nám Kačka přečetla ještě vzpomínky prvních pokořitelů
Mount Everestu. Dnes jsme byli opravdu unaveni a tak
jsme byli rádi, že můžeme zalézt do našich spacáků.
Vstávání oproti sobotě bylo přece jenom příjemnější.
Všichni unaveni sobotní vycházkou spali skoro do půl
osmé. Po budíčku začal známý cvrkot. Příprava snídaně,
balení a ranní hygiena. Ke snídani byla tentokrát
budpešťská pomazánka a čaj. Posilněni jsme se vydali
ještě na krátkou vycházku do okolí. Naším cílem se stala
Buková hora. Po návratu z vycházky byl pro nás už
připravený výborný oběd. Bramborový guláš a rohlík.
Oběd všem náramně chutnal. Pak už jen zabalit poslední
věci, uklidit a připravit se na odchod k vlaku. Na závěr
jsme u chaty vyhlásili výsledky bodování a výpravu
zakončili pokřikem. Cesta vlakem proběhla bez velkých
problémů. Jen Terezce se podařilo nechat ve vlaku tašku.
Díky rodičům Kroksi jsme podnikli kroky k její záchraně.
Ale bohužel se taška už nenašla. I díky počasí se nám
letošní podzimní robinsonáda parádně vydařila. Většina z
účastníků hodnotila proběhlou robinsonádu známkou
jedna.
Robinsonády se zúčastnili: Verča, Anička, Terezka,
Agent, Honza, Kroksi, David, Matěj, Mates, Lukáš,

Adam, Dan, Stopař, Čertík, Lukáš, Myšpulín,
Sqoterka, Anežka, Klíště, Kaťák, Sváča, Žabák,
Radek a Siggi

Schůzka s rodiči
Na začátku října proběhla tradiční schůzka s rodiči.
Během této schůzky byli rodiče informováni o
činnosti oddílu, o plánovaných akcích a dalších
potřebných informacích k naší činnosti.

Sloupek z historie
3díl - Ve službách republice v roce 1918 a vývoj
skautingu v Hradci Králové do roku 1920
V roce 1918 došlo ke státnímu převratu a vzniku nové
republiky. Skauti ani v tomto okamžiku nestáli stranou
a i Hradečtí skauti se činně zúčastnili státního
převratu. Zúčastnili se jako pořadatelská služba při
slavnostním projevu na Velkém náměstí, dále jako
spojky pro Národní výbory a strážní službou. V
prosinci se Hradečtí skauti zúčastnili přivítání
prezidenta T. G. Masaryka v Praze.
Skauti v době vzniku republiky vydaly první známky
vytištěné na území Československé republiky.

V říjnu roku 1918 získali nové vedení a to v profesoru
obchodní akademie Františku Zemanovi. Po vzniku
republiky došlo k mohutnému přírůstku nových členů
a vznikly nové oddíly. Hradecké oddíly byly sdruženy
ve sborech (dnes používáno středisko) a jednotlivé
oddíly vedly: 1. oddíl- Jaroslav Růžička – master, 2.
oddíl František Pokorný, 3. oddíl na Pražském
předměstí B. Krčmář. Dále oddíl v Kuklenách vedený
Stanislavem Rybářem. Dívčí oddíl vedla prof. Anna
Podhorská.
Přes těžké materiální poměry proběhly v roce 1919
tábory na Sutých březích u Orlice a dívky pobývali ve
škole ve Vysokém Újezdě.
Hradečtí skauti se zapojily do různých dobročinných
akcí a to výrobou výrobků které daly k dispozici k
prodeji Červenému kříži, dále Masarykovy ligi proti
tuberkulóze, Ustředí matice školské či pomáhaly při
archeologickém výzkumu pro muzeum.
V roce 1920 proběhly další tábory v Údolí smrti na
Zdobnici a dívčí oddíl tábořil u Litic nad Orlicí. Dále
skauti Jaroslav Hanuš z Kuklen a F. Schlögel se
zúčastnili prvního mezinárodního skautského srazu
(Jambore) v Londýně.

Čertíkovo okno aneb jednání s
ProstoremPro
Jak už nadpis napovídá sehrálo se toho v říjnu trochu více.
Ale hezky po pořádku. Schůzky starších začínají být
docela náročné. Udržet chvilku pozornosti či klidu je
někdy dost náročné. A protože hlavně chlapecká část je
nyní jak z divokých vajec stále se pošťuchují, pokřikují a
vůbec se snaží získat pozornost ostatních. Když se zavelí
odchod ven tak to je v klubovně hukot. Rychle vzít balon
a nejlépe ještě v klubovně si s ním házet nebo kopat. Pak
musíme projít chodbou a na prostranství před klubovnou.
Ale zde je ještě branka, která nepustí všechny najednou. A
tak, když se vyřítí z klubovny dav více jak dvaceti dětí s
balonem je branka opravdu úzká. Tak se stalo to, co se asi
někdy stát muselo. Jak si kluci házeli s míčem Čertík asi
chtěl míč hodit po někom jiném, ale místo někoho z kluků
trefil okno. Naštěstí se mu podařilo rozbít jen jednu
tabulku. Ihned se vyklonil ředitel ProstoruPro a velice se
zlobil. Slíbili jsme mu, že vše dáme do pořádku. Zde
musím ještě jednou poděkovat rodičům Čertíka za
zajištění zasklení okna. Tím jsme situaci s našimi sousedy
trošičku uklidnili. Tomu všemu ještě předcházela velice
zajímavá výměna názorů s druhým oddílem, který do
klubovny dochází. Vše se točilo okolo ProstoruPro a
nájmů atd. Náš vedoucí střediska se sešel s p.Petrem,
ředitelem ProstoruPro a diskutovali spolu organizační
věci nájmu. My jsme na toto jednání navázali jednak s
omluvou za rozbité okno a také osobní schůzkou. Ze
strany Prostoru nám byli vytýkány určité věci, které
chtělo objasnit osobním setkáním. Proto se s panem
ředitele ještě sešli Sváča, Pepek a Siggi. Probrali výtky
Prostoru vůči nám a domluvili jsme si další věci,
abychom mohli i nadále využívat pronajaté prostory.
Schůzka byla velice přínosná pro obě strany. Vyjasnili
jsme si připomínky Prostoru, dostalo se nám vysvětlení
jak probíhalo předání budovy městem a další věci, které
souvisí s naší činností. Asi po hodinovém jednání obě
strany konstatovali, že jednání bylo určitě užitečné a další
společná spolupráce bude moci i nadále pokračovat. Od
pana ředitele nám bylo přislíbeno využívání našich
prostor i nadále. Dále konstatoval, že nemají v žádném
případě zájem nás z pronajatých prostor vypovědět. Či
jakkoli jinak nám znemožňovat další naší činnost. A tak
díky Čertíkovi jsme se poprvé za celou dobu naší činnosti
sešli na jednání s ProstoremPro.

