Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče
Jedničkářů,
tak máme za sebou první měsíc nového školního
roku. Pomalu se rozkoukáváme ve škole i v činnosti
našeho oddílu. Září nám přineslo několik změn. Asi
tou nejvýznamnější je vznik nové družiny pod
vedením Mecha. V současné době tedy máme pět
družin po sedmi členech. Nezbývá než popřát
družinám i rádcům úspěšný rok a další posun na
skautské stezce. Jak je uvedeno výše tak v současné
době je náš oddíl na plné své kapacitě. Jedno volné
místo pro nováčky obsadil Matyáš, kterého tím v
našem oddíle vítáme. Proto jsme museli zájemce o
členství v našem oddíle zapisovat do pořadníku o
členství v oddíle. Tak uvidíme, jestli se objeví nějaké
místo. Ale podle prvních schůzek to vypadá, že je to
snad jen tak nebude.
Siggi

Co se událo v září
Ještě než se pustíme do krátkého přehledu, je zde třeba
připomenout naše celoroční téma. Pro letošní rok,
jsme se rozhodli, že pojmeme oslavy vzniku naší
republiky tak trochu po svém. Proto nás každý měsíc
provází nějaká významná osobnost, která má vazbu na
naše město. V září to byla Eliška Rejčka a Jindřich z
Lipé. Během září se tak mohly družiny seznámit s
rytířskými dovednostmi, s Eliškou jsme si zopakovali
slušné chování a vyzkoušeli si i něco z latiny.

Nové družiny
Jak jsme napsali v úvodníku, září bylo hlavně ve
znamení rozdělení oddílu do nových družin. Vznikla
nám družina s pracovním označením Fialová, kterou
má na starosti jako rádce Mech a v roli podrádce mu
bude pomáhat GP. A ostatní družiny jsou tyto. Žlutá
pod vedením Vanilky a podrádce je Zuzka, Modrá pod
vedením Malíčka a podrádcem je Honza Dlouhý vlas,
Zelená, kterou vede Řezbář a k ruce mu je Mlíko a
poslední je Červená s Melounem a zástupcem je Žižka
.

Hradiště
Druhý víkend v září proběhl další ročník "Skautského
dne na Hradišti". Náš oddíl se opět této velké akce
zúčastnil. Tentokrát jsme místo našich týpek postavili
úplně novou atrakci. Tou bylo vázané rodeo. Stavba
bez hřebíků, kde si zájemci mohli vyzkoušet jaké to je
udržet se na divokém býku. Zde musíme ještě jednou
poděkovat všem, kteří se na letošním ročníku
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významně podíleli. V pátek nám s vázáním pomohl taťka
od Vaněčků a celá rodina Bryndů. V sobotu po celý den se
o naši atrakci postarali Mlíko, Malíček, Žabka, Klíště,
Meloun, Gůgl, Sváča a Siggi. Díky jejich pomoci se nám
podařilo na býkovi zhoupnout více jak šest set dětí
(alespoň podle vydaných průvodek). Počasí nám i letos
přálo a tak jsme si den na Hradišti všichni užili.

Průvodce na říjen
František Smotlacha a Miroslav Smotlacha
Když se řekne mezi lidmi: Ty jsi hotovej Smotlacha...“
tak všichni vědí o čem je řeč. František Smotlacha se
narodil 30.1.1884 Hradec Králové. Díky F. Smotlachovi
jsou češi považovány za národ houbařů a to v takové
formě jaká nemá v Evropě obdoby. Ve svém životě
ochutnal na 1700 různých druhů hub. Jeho syn Miroslav
Smotlacha- žil krátce v Hradeci Králové - pak pokračoval
v díle svého otce a pracoval v České mykologické
společnosti. Ve svém životě se zabýval praktickou
mykologii – zejména kuchařským zpracováním hub. V
každém časopise bude uveřejnena jedna otázka, za kterou
máš možnost dostat 5 bodů do měsčního bodování.
Odpověď musíš předat na papíře před začátkem schůzky
podepsanou jménem. Otázka na měsíc říjen: Jaká rostlina
se skrývá pod latinským názvem: Amanita muscaria.

Co nás čeká
Říjen
V říjnu se uskuteční družinové schůzky opět na dvou
místech dle následujícího rozpisu:
2. 10. společná schůzka všech družin v klubovně
Klubovna
9. 10. Modrá, Žlutá, Zelená
16.10. Červená, Fialová, Zelená
23.10. Červená, Fialová, modrá
a Žlutá

Plachta
Červená a Fialová
Modrá a Žlutá
Zelená

30.10. Podzimní prázdniny - schůzka se nekoná
Sraz na schůzku na Plachtě je v 16.30h u klubovny a
návrat je v 18h opět ke klubovně.

13. 10. Velká houbařská výprava
Na naši první letošní výpravu se vydáme v sobotu 13. 10.
do Novohradeckých lesů. Sraz je v 9 hodin u kostela na
Novém Hradci a konec je okolo půl páté u klubovny. S
sebou si každý vezme vhodné oblečení, věci na
jednodenní výpravu (viz bod dále), jídlo a pití na celý
den, něco dobrého na opékání. Dále malý košík na houby
a zavírací nůž

Listopad
2. - 4. 11. podzimní robinsonáda v
Hostinném
Na tradiční podzimní výpravu se vydáme letos o něco
později. Hned po podzimních prázdninách. A naším
cílem bude podkrkonošské městečko Hostinné. Sraz
na robinsonádu je v pátek 2.11 v 16.30 hodin u pošty na
hlavním nádraží a návrat je v neděli 4. 11. okolo půl
páté na hlavní nádraží. S sebou si každý zabalí věci na
vícedenní výpravu (viz bod dále) a jídlo na pátek. Cena
výpravy je 350,-Kč (doprava, ubytování, strava od
sobotní snídaně). Peníze za výpravu vybíráme do úterý
23. 10., abychom mohli včas zajistit vlak.

24. 11. ročník hry na starém městě "O
poklad Hradeckých měšťanů"
Prosinec

Svátky a narozeniny
15.10. Tereza
18.10. Lukáš
Narozeniny: 1.10. Žižka
4.10. GP
11.10. Řezbář
13.10. Básník
16.10. Mech
26.10. Nela

Svátky:

Bodování a docházka za září
Docházka:
Zelená
Červená
Fialová
Žlutá
Modrá

Bodování
Červená ø 19,7 b.
Zelená ø 19,0 b.
Žlutá ø 15,7 b.
Fialová ø 14,4 b.
Modrá ø 12,4 b.

Družiny:

15. 12. Vánoční schůzka
22. 12. Vánoční vycházka
23. 12. Betlémské světlo
Bližší informace k akcím budou předány v dalších
číslech časopisu.

Co s sebou
Na jednodenní výpravu
Vše, co nosíš s sebou na schůzky a dále vhodné
oblečení, pláštěnku, svačinu a pití. Vše zabaleno v
batohu.

Na vícedenní výpravu
Vše co nosíš na schůzku. Na cestu skautský kroj,
dále náhradní oblečení, věci na spaní a ven, osobní
hygienu (kartáček na zuby, pastu, hřeben), spacák.
Všechny věci pěkně zabalené v batohu.
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89,3 %
89,3 %
85,7 %
82,1 %
78,6 %

Jednotlivci:
Mája 26 b.
Zuzka R., Zuzka Š., Copánek 23 b.
Hokaido 22 b.

Úklid klubovny
Zametení klubovny:
9. 10. Zelená
23. 10. Červená
Vynesení košů:
23.10. Fialová

… a na závěr?
To je asi vše, co jsme vám chtěli v tomto čísle sdělit.
Těšíme se s vámi se všemi na družinových schůzkách a
houbařské výpravě
Sváča, Žabka, Klíště, Čokoláda, Šerpa, Žabák, Pepek,
Gůgl a Siggi
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