Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Podzimní čas je v plném proudu. I u nás v oddíle se
pomalu vrací do normálu běžný oddílový život. Úterní
schůzky začínají mít svůj řád a nováčci se začínají sžívat s
oddílovým prostředím. Středeční schůzky probíhají zatím v
částečném provizoriu výroby nových stezek. Práce, které
měly proběhnout během jedné a možná poloviny druhé
schůzky, se nám nějak natahují. Ale snad se nám již podaří
vše dokončit a začít s plněním nových oddílových stezek.
Také máme za sebou velkou podzimní akci, které se
zúčastnila celá řada nováčků a se ctí se vypořádali s balením
batohů i celým programem. Před námi je další měsíc, který
přinese opět několik tradičních akcí, ale i jednu pro nás
zatím neznámou. O co přesně půjde se dozvíte v další části
časopisu. Přeji vám pohodové čtení.
Siggi

Co se událo v říjnu
Již na začátku měsíce proběhla malá procházka po
Novohradeckých lesích “Putování za rytíři”, o které jsme
vás informovali již v minulém čísle časopisu. Další
oddílovou akcí, která se v říjnu uskutečnila, byl

28. - 31. 10. Úlet do Plzně
V říjnu pořádáme tradiční podzimní robinsonády. Letos
jsme se rozhodli, že místo tradiční robinsonády
uspořádáme oblíbený úlet tentokrát v podzimním čase.
Důvod byl jednoduchý. Už na jaře přišel Žabák s nápadem
navštívit Plzeň. Protože se nám tam nabízelo i levné
ubytování, rozhodli jsme se proto pro návštěvu dalšího
velkého města. A tak po návštěvě Brna a Liberce nás nyní
čekala návštěva Plzně. A jak letošní úlet probíhal
zaznamenaly pro nás jednotlivé družiny.

Středa 28. 10.
Sraz byl na našem tradičním místě u pošty na hlavním
nádraží ve tři čtvrtě na devět. Rychlík na Prahu nám jel
chvíli po deváté. Rychlík byl úplně plný a tak jsme velice
obtížně hledali místa na sezení. Batohy jsme si složili u
dveří, a tak jsme měli snažší putování po vagónu. Do Prahy
jsme dorazili v pořádku. V Praze nás Žabák rozdělil do
družin. V naší zelené byla: Klíště, Áňa (Mlíko), Řezbář a
Mech. Přestoupili jsme na další vlak, tentokrát do Plzně.
ČD nás však již na druhé zastávce Praha-Smíchovské
nádraží donutily vystoupit, protože u Karlštejna spadly
troleje. Následně jsme čekali, protože vlak, který by mohl
jet k našemu cíli, byl příšerně přecpaný. Snědli jsme na
nástupišti oběd a kolem poledne nám oznámili, že další vlak
pojede nejdříve v jednu hodinu po poledni. Protože ten vlak
zde již stál, domluvili jsme se s průvodčí a do vlaku
nastoupili. Vlak se rozjel už po půl hodině, což nám vůbec
nevadilo. Do Plzně jsme dorazili asi s hodinovým
zpožděním oproti původnímu plánu. Vyšli jsme z nádraží a
pokračovali k první z plzeňských řek. Její jméno jsme měli
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zjistit. Padaly opravdu bláznivé nápady. Jako třeba Dunaj,
Labe a podobné. Naší družině se však podařilo nalézt tabulku,
která nám pomohla s názvem řeky. Řekou, podle které jsme šli,
byla Radbuza. První zastávka byla u různých trubek, do
kterých když jsme tloukli, tak vydávaly různé zvuky. Další
naše zastavení bylo na malém hřišti, kde jsme si zahráli hru, při
které jsme nosili věci dle písmen abecedy. Po chvilce
odpočinku jsme pokračovali dále. Naším cílem měl být soutok
Radbuzy a Úhlavy. Tento cíl byl pro nás pro dnešek nad naše
síly. Podařilo se nám dojít k Mostní ulici. Protože bylo již dost
hodin, otočili jsme naše kroky a vydali se směrem k
Saleziánskému centru, kde jsme měli zajištěné ubytování. Po
příchodu šli vedoucí na nákup potřebných surovin k vaření
večeře a jídel na další den. Pak jsme se ubytovali a uvařili
večeři a připravili si pomazánku na další den. K večeři jsme
snědli gulášovou polévku. Po chvilce odpočinku jsme se
vydali do místní tělocvičny. Zájem všech ihned upoutala
horolezecká stěna. Všichni to zkoušeli . Někteří vylezli až ke
stropu (soutěž na čas) někteří se alespoň pokusili vylézt. Na
závěr jsme si zahráli slepý hokej (máte zavázané oči a lezete po
čtyřech) s krabičkou špendlíků. Pak jsme vykonali večerní
hygienu, zazpívali si večerku a šli spinkat.
Čtvrtek 29. 10.
Druhý den výpravy jsme šli prozkoumat Plzeň. Nastoupili
jsme do trolejbusu číslo patnáct, který nás odvezl na druhou
stranu Plzně k Techmánii, která sousedí s plzeňskou
Škodovkou. U vchodu se již táhla fronta návštěvníků. Žabák
nám zajistil vstupenky. Vstupenkou jsou proužky na zápěstí.
Označeni vstupenkami jsme naskládali naše věci do velké
klece a vydali se na prohlídku. Techmánie se různými
exponáty podobá liberecké Iqlandii. Všichni jsme si to moc
užili. Mezi nejzajímavější patřila demonstrace parního stroje,
představení o možnostech kapalného dusíku, vystavená
lokomotiva nebo filmohraní. Pak jsme se přesunuli do druhé
části, kterou je planetárium. Zde jsou zase vystavené exponáty,
které se vážou k objevování vesmíru, k planetám a dalším
hvězdným záhadám. Mohli jsme si vyzkoušet jízdu na kole
rychlostí blížící se rychlosti světla, projít mlhovinou a podívat
se na filmy promítané na kulové plátno. Zde stojí určitě za
zmínku jeden zajímavý postřeh. Všichni mladší návštěvníci
vždy přiběhnou k exponátu a než si přečtou o tom, co
zajímavého představuje hned mačkají všechna tlačítka, kroutí
knoflíky. Když nezačne nějaká velká akce utíkají k dalšímu
exponátu a tam to zkouší znovu. Tak i náš Agent přiběhl do
promítacího sálu nacvakal nějaký úplně jiný film a utekl zase
jinam. V Techmánii jsme ještě využili místní jídelnu a místo
nabízených hranolek jsme si namazali výbornou pomazánku.
Po obědě jsme se vydali na další cestu po Plzni. Naším cílem
bylo Plzeňské podzemí. Než jsme tam došli, šli jsme přes
Náměstí Republiky. Toto náměstí je zajímavé svými kašnami.
Na náměstí jsou celkem tři. Každá z nich má představovat
nějakou heraldickou postavu z plzeňského znaku. Žádá si to
velkou představivost, abyste si představili jaký znak která
kašna zobrazuje. Kromě kašen mají na náměstí ještě jednu a
zajímavost. Tou je malá hlava andělíčka, která je na

straně kostela. Váže se k ní pověst o katovi, která nemohl
mít svatbu v kostele, a tak byl celý obřad před kostelem, kde
se modlil. Když vstával, chytil se rukou hlavy andělíčka. A
to prý přináší štěstí. A tak se u andělíčka zastavují lidé z
Plzně i turisté, aby si vyprosili nějaké to štěstí. Prošli jsme
několik ulic a byli jsme před vstupem do plzeňského
podzemí a pivovarského muzea. Na exkursi samotného
pivovaru jsme však nemohli kvůli věkovému omezení
některých jedinců (vedoucích). Navštívili jsme alespoň
historické podzemí, kde byly nízké a úzké chodby. Za tuto
cenu jsme se dozvěděli něco o historii a využití plzeňského
podzemí. Například to, že kromě skladování potravin
sloužilo i při obraně města. Při zpáteční cestě na ubytování
jsme se za chvíli zastavili u soutoku Radbuzy a Mže.
Zajímavostí je, že dále již pokračuje řeka Berounka. Na
soutoku byl krásně cítit slad z nedalekého pivovaru. Poté
jsme šli k místnímu Tescu, kde Siggi se Žabákem nakoupili
zásoby na zimu. Pak jsme se trolejbusem vrátili na naše
ubytování. K večeři jsme si dali těstoviny s rajskou
omáčkou. Večerní program byl plný otázek na různé
zajímavosti, které jsme během dne viděli.
Zapsali Šerpa a Číňan.
Další den popisovala družina Čokolády společně se
Žabkou. Ale protože se jejich zápisy zadrhly někde v éteru.
S popisem dalších dnů budeme pokračovat v dalším čísle
časopisu.

Co se chystá
Listopad
14. 11. Podzimní odpoledne v tělocvičně

28. 11. O poklad Hradeckých měšťanů
Na konci listopadu se sejdeme u 14. ročníku hry na starém
městě. Sraz je o půl třetí u kašny na Malém náměstí. Konec
bude okolo šesté hodiny opět u kašny na Malém náměstí.
Každý bude oblečen dle počasí. Celé odpoledne budeme
venku. Každý bude mít s sebou malou svačinu, pití, psací
potřeby, zápisník.
Na tuto akci budeme vyrábět papírové koule. Noste prosím do
klubovny staré noviny. Pouze noviny, ne barevné letáky apod.,
abychom mohli vyrobit potřebnou munici.

Prosinec
19.12. Vánoční schůzka nebo výprava
Leden
Odpoledne deskových her
Únor
Zimní tábor v Krkonoších
V rámci jarních prázdnin se bude konat další zimní tábor na chatě
Junák ve Velké Úpě.
Předběžný termín je 31. 1. - 5. 2. 2016. Již nyní se můžete
předběžně přihlašovat. Cena tábora je stanovena na 2000,-Kč.
Přihlášky budeme vydávat na konci listopadu.

Co s sebou ...
Na jednodenní výpravy
Vše co nosíte na schůzky -oddílové tričko, šátek, zápisník, stezku,
psací potřeby (obyčejnou tužku, propisku, pastelky základní barvy),
trhací blok a navíc vhodné oblečení dle ročního období, svačinu a
pití.

Registrace 2016

Na sobotní odpoledne máme opět domluvenou
tělocvičnu v Malšově Lhotě. Srazu bude v sobotu 14.
listopadu ve dvě hodiny odpoledne na zastávce
autobusu U Čechů, nebo ve čtvrt na tři před školou v
Malšově Lhotě. Návrat je v pět hodin odpoledne na
zastávku u Čechů. S sebou si každý vezme vhodnou obuv
do tělocvičny, sportovní oblečení, malou svačinu, pití a buď
městskou kartu nebo dva lístky na autobus.

Zase je tu čas na vybírání registračního poplatku na rok
2016. I letos je výše registračního poplatku stanovena na
částku 1000,-Kč. Poplatek prosíme plaťte v hotovosti na
schůzkách nejpozději do 20. ledna 2016. (Poplatek zahrnuje
registaci, pojištění, spolkový časopis, pronájem klubovny,
členskou kartu)

21. 11. Národní potravinová sbírka

Narozeniny a svátky
Narozeniny

Akce je určena pro rovery. Budeme zajišťovat vybírání
potravin pro potravinovou banku ve spolupráci s Charitou
Hradec Králové. (Viz www.potravinypomahaji.cz).
Potraviny budeme vybírat v hypermarketu Tesco ve Futuru.
Sbírka probíhá od osmi do dvaceti hodin. Konkrétní čas
naší účasti ještě doplníme. Této akce se zúčastníme v
krojích. Informační schůzka s organizátory se uskuteční ve
čtvrtek 19. Listopadu od 18 hodin v naší klubovně.
Pokud by měl zájem i někdo z rodičů se pomoci zapojit, rádi
ho uvidíme.

13. 11. Kroksi
21.11. Dan
23. 11. Áňa (Mlíko)
Svátky
10. 11. Básník
25. 11. Kaťák
30. 11. Kvapník
Úklid klubovny
Zametení podlahy

20. - 22. 11. Společná výprava skautek z 1. a 11.
oddílu
Jedná se o společnou akci dvou hradeckých oddílů. Akce
je určena pouze pro naše skautky (Žabka, Klíště, Wosa,
Čokoláda a Kroksi). Akci organizují skautky z 11. Oddílu.
Cílem výpravy je Police nad Metují.
Sraz ve v pátek 20. Listopadu v 16. 45 tradičně u pošty na
hlavním nádraží a návrat je v neděli 22. Listopadu okolo 15
hodiny opět na hlavní nádraží. S sebou si každá zabalí věci
na vícedenní akci a dle přihlášky k této akci. Cena je 450,Kč. Organizátorem akce je Anička Králová, vůdkyně 11. oddílu.

Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Vynesení koše

10. 11. Jestřábi
17. 11. Delfíni
25. 11. Káňata

... a na závěr?
Do tohoto čísla přispěli Klíště a její družina, Číňan a Šerpa. Jejich
poznámky byly zapracovány do informací z našeho podzimního
úletu. Někde byly poznámky doplněny, někde byly ponechány v
jejich surové podobě. Těšíme se na setkání na dalších společných
oddílových akcích.
Siggi, Sváča, Kaťák, Světluška, Amazonka, Sqoterka, Morče,Pepek
a Lékárník
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