Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
čas plyne jako voda a před námi je čas adventní. I
když počasím to zatím nevypadá, vánoce se nám
nezadržitelně blíží. A tak nás čeká krásné období čekání na
vánoční svátky. Ale ještě než tento čas klidu a pohody
přijde, čeká nás několik schůzek a i větších akcí. A tak i v
tomto měsíci se můžete těšit na spoustu báječných akcí.
Takže si vše pečlivě pročtěte ať vám nějaká akce neuteče.

Co se událo v listopadu
7.11. Výroba sýrů v Praskačce
Na tuto zajímavou akci nás pozvala Kačerova mamka.
Sraz byl v sobotu na tradičním místě u pošty. Sešlo se nás
překvapivě hodně. Vlakem jsem dojeli až do Praskačky, kde
na nás už čekal Kačer, aby nám ukázal cestu. U nich doma
nás již přivítala Kačerova mamka a pozvala nás do útulné
místnosti v přízemí. Zde bylo příjemně vytopeno a vše
připraveno k výrobě sýrů. Zabrali jsme všechny lavice,
sundali čepice a očekávali, co bude následovat. Nejprve
jsme se dozvěděli něco o historii vzniku sýrů a měli
možnost ochutnat i rozdíl mezi mlékem z "krabice" i přímo
z kravína. Je to opravdu rozdíl pít mléko přímo z kravína.
Pak jsme začali s výrobou sýrů. Do mléka jsme nalili
syřidlo a čekali, co se stane s mlékem. Za chvíli již začalo
tuhnout. Pak si každý mohl takto ztuhlé mléko zkusit
nařezat, abychom odělili syrovátku. Tu jsme měli možnost i
ochutnat. Někomu chutnala, někdo se moc netvářil. Takto
ztuhlé mléko se dává do forem, aby se zbavilo zbytečné
syrovátky. Toto jsme nechali na Pepka a starší a my jsme se
vydali proběhnout ven. Nejprve jsme soutěžili komu se
podaří sebrat více ořechů. Soutěž jsme museli po chvíli
ukončit, protože každý měl kapsy plné ořechů. Mezi
nejlepší sběrače patřili snad úplně všichni. Po sběru ořechů
jsme odešli do místní pískovny. Kousek z pískovny byl plný
překážek pro koně. Soutěžili jsme v jejich překonávání,
z k o u š e li j s m e s h o di t s o u p e ř e. Vy v ě t r a n í a
odpočinutí od sezení
1. oddíl Hradec Králové
jsme se opět vrátili
zpět. Sýr nám pomalu
tuhnul a my jsme si
začali povídat i o
výrobě piva. Dokonce
jsme mohli zkusit jak
chutná čerstvě
u v ař e n á m la d ina .
Nebylo to nic moc.
Čas pomalu plynul a
my se začali chystat na
cestu domů. Každý
dostal na cestu kousek
sýra, do ruky hořickou
trubičku a venku si
každý mohl nabrat
7.11.2009

sebrané ořechy. Poděkovali jsme za zajímavé odpoledne a
rozloučili se s rodiči Kačera. Na nádraží v Praskačce jsme si
zahráli ještě nějaké hry a pak jednu zastávku vlakem domů. Na
nádraží již čekali rodiče, kterým jsme rychle vyprávěli zážitky
z dnešního odpoledne.
A máme zde příspěvek od Melmena: Dne 7.11. jsme se sešli na
n ád raž í u p o št y, d or a zi lo ná s p ě ta d v ac e t. J á
(Melmen),Světluška, Anežka, Vodník, Žížalka, Otesánek,
Spiderman (Míša), Jašík, Káčka,Matěj, Kryštof, Vanda, Víla,
Simča, Sára, Viktor, Verča, Eliška, Luky, Pepek a Lenka a Siggi
s rodinou. Jeli jsme vlakem do Praskačky. Tam na nás už čekal
Kačer, který nás zavedl k nim domů. Či spíše někam do dílny.
Přivítali jsme se s jeho rodiči a šli dál. Usedli jsme ke stolům a
začalo vyprávění o mléku. Mohli jsme i ochutnat mléka, moc
mi nechutnalo nepasterilizované mléko. Později přilej i Plšík a
začalo povídání o sýrech. Mohli jsme si zkusit i krájení. Siggi
potom řekl, že se půjdeme proběhnout ven. Nejdříve jsme
sbírali ořechy a potom jsme šli na hřiště, kde byly překážky. Asi
po půl hodině jsme šli zase zpátky. Dokončilo se povídání o
sýru a začali o pivu a kdo chtěl mohl si domů odnést syrovátku.
Zahráli jsme si hry, rozloučili a šli pomalu na vlak. Na nádraží
jsme si zahráli Kevina, to bylo asi nejúspěšnější. Pak jsme si
zahráli balónky a chvilku potom jsme si zahráli nějakou Kačky
hru. Já a Líba jsme tak trošku otravovaly Frantu, ale on v tom
nebyl nevině. Přijel vlak a my odjeli zpátky do Hradce. Tam
jsme se rozešli :)
A ještě příspěvek od naší stálé dopisovatelky Světlušky: Sešli
jsme se tradičně na nádraží u pošty a sešlo se nás hodně.
Konkrétně Melmen, Žížala, Víťa, já, Anežka, Ája, Káťa, Simča,
Vanda, Sára, Verunka, Eliška, Vodník, Otesánek, Spiderman,
Pepek a Lenka, Siggy, Jašík, Kryštof, Matěj, Gladiátor, Viktor
a myslím Lukáš. Dodatečně pak přijela i Plšík, protože byla na
oslavě své babičky.Jeli jsme vlakem asi jednu zastávku do
Praskačky. Na nádraží už na nás čekal Kačer aby nás dovedl k
nim domů. Zahájili jsme výlet a pak jsme šli ke Kačerům. Tam
jsme se dozvěděli z čeho a jak se dělá sýr a měli jsme i nějaké
ochutnávky hlavně mléka. Já a Anežka jsme ho vypili asi
nejvíce. Potom jsme šli všichni ven na nějaký písník. Byli tam
různé velké klády a překážky. Vypadaly jako ty pro koně. Přes
ty jsme měli různě přelézt apod. Potom jsme šli zpět a sýry byli
už skoro hotové a pak začala krátká přednáška o pivu. Po
skončení jsme si mohli každý odvést s sebou kus sýra. Na
nádraží jsme si zahráli asi tři hry a pak už nám jel vlak. Na
nádraží v Hradci jsme dorazili včas.

21.11. O poklad Hradeckých měšťanů
Již po osmé si dali sraz skauti z Hradce, Pardubic a
Třebechovic na Malém náměstí, aby se vydali společně hledat
Poklad hradeckých měšťanů. Velká hra na starém městě,
kterou připravil 1. oddíl skautů z Hradce Králové, byla letos
opravdu velkolepá. Hry se zúčastnilo více jak osmdesát dětí ze
všech skautských oddílů v Hradci Králové a pozvání přijali i
skauti z Třebechovic a Pardubic. Na srazu u kašny na Malém
náměstí se to hemžilo dětmi od první třídy až po deváťáky.
Krátce po půl třetí odpoledne zahájil hru vedoucí Hradecké

jedničky Vláďa Plášil-Siggi. Po krátkém přivítání a po
vyprávění legendy o Pokladu Hradeckých měšťanů
obdržela každá skupinka seznam míst, která mají navštívit a
splnit daný úkol. Každá z družin si na začátek hry
vylosovala místo svého startu. Hlavní část hry začala chvíli
po třetí odpoledne. Během dvou hodin měly skupinky za cíl
projít spoustu míst a na nich plnit různé úkoly. Například
bylo třeba spočítat stromy okolo sochy Jana Pavla II., nalézt
pamětní desku v Rokytanského ulici, spočítat písmena na
kašně na Malém náměstí a další. Kromě úkolů zapsaných v
průvodci hledaly družiny i místa z fotografií. Na těchto
místech byly ukryty tajné schránky s dalšími úkoly. Jedna
ze schránek byla u katedrály, další u Klicperova divadla a i
na dalších místech. Kromě hledání míst na starém městě
musely být skupinky ostražité, aby je nenapadla jiná
skupinka papírovými koulemi. Když se potkaly dvě
soupeřící družiny, tak mohly po sobě vypálit papírovou
kouli. Po dvou hodinách náročného putování po celém
městě se všichni sešli k vyhodnocení v prostorách Církve
Bratrské. Zde družiny získaly body za každý splněný úkol.
Podle získaných bodů dostala každá skupinka několik
ústřižků dopisu, který popisoval cestu k pokladu. Další
utržky získaly doběhnutím k Hudební síni a zpět. Po
sestavení dopisu skupinky jedna za druhou vyrážely do tmy
Žizkových sadů hledat poklad. Netrvalo dlouho a družina
Štik a 24.oddílu nesla slavnostně nalezený poklad na Malé
náměstí. Zde jsme ukončili hru rozdáním zlatých mincí z
pokladu a pamětních lístků. Všem účastníkům se hra líbila a
už nyní se těší na její další ročník.
(Článek bude zveřejněn i v Radnici)
A nyní příspěvek od Světlušky: Sešli jsme se v sobotu ve
14:30 na Malém náměstí. Sešlo se nás tam hodně. Hry se
zúčastnilo asi 18 družin, z toho tři z Jedničky. Já jsem byla
ve skupině s Plšem, Melmenem a Ájou. Siggy si vylezl na
kašnu a začal nám vysvětlovat pravidla. Potom jsme se
rozešli na vylosovaná místa začátku. My jsme startovali u
fontány v Žižkových sadech a začátek byl v 15:15 h. Nejdřív
jsme prošli úkoly u Pospíšila a u Žižky a pak jsme šli ke
Klicperovu divadlu. Na začátku jsme totiž dostali také lístek
s fotkami, na kterých byl Špalek a Prófa a ukazovali na
schovanou schránku s úkolem. U Klicperova divadla jsme
úspěšně našli první schránku v kanále. Další úkoly jsme
plnili cestou na Velké náměstí. Na Velkém náměstí byla také
řada úkolů, my jsme se šli asi 3x zeptat do Adalbertina a
paní na recepci si asi myslela, že jsme úplně blbý. Na
Velkém náměstí se také strhla spousta bitev, ve kterých
zřejmě z každá z družin ztratila alespoň jeden život. Tam
jsme se taky poprvé setkali s Prófou, Špalkem a Vílou, kteří
na nás také útočili. Když jsme před nimi zdrhali, Melmen
pořád kecala něco o respektu. Potom jsme se různě toulali a
hledali úkoly. Jeden z nich byl také v novém Pivovaru v jisté
budově D. Tam jsme měli najít nějakou zajímavost a sice
zbytky starého hradiště. Melmen se tam vozila ve výtahu, a
tak jsme na ni museli čekat. Když jsme pak potkali Pavouka,
blbě se ptal, jestli je Plšík holka nebo kluk. U „Zpívajících
stromů“ nás opět napadli ti tři a Špalek sebral Melmenovi
munici a tak jsem mu dala facku a munici jsme získali zpět.
Další sraz byl V Kopečku na nějakém malém náměstíčku
naproti nějaké vinárně v 17:15 h. Pak jsme se odebrali do
nějakého domu a tam se začalo vyhodnocovat a sčítat body.
My jsme měli 36 bodů a byli jsme 5. Družina s nejvíce body
měla, tuším, 76 bodů. Pak jsme začali skládat zprávu.
Tentokrát jsme měli běžet k Hudební síni a oběhnout Prófu,

Špalka nebo Vílu. Potom se všichni vydali zuřivě hledat
poklad. Někteří pořád nechápali, kde to hledat, a tak přebíhali
od Pospíšila k Žižkovi a zpět. Nakonec poklad našla družina
od Poulíka napůl s družinou Štik. Pak na Malém náměstí Siggy
ukončil letošní Měšťany a na závěr zakřičela každá družina
svůj oddílový pokřik. Po ukončení se utvořila dlouhá řada jak
na banány a každý si odnesl čokopeníz a lístek. Bylo tosuper!!

Podzimní hra - Procházka knihou džunglí
Číl příchod noci zvěstoval,
Mang se už prohání.
Spí stáda v chlévech. Pány jsme,
než přijde svítání.
Slyš kel a spár a dráp a zub,
jako když zvoní kov.
Kdo zákon džungle ctí, těm zní
náš pozdrav: dobrý lov!

Od začátku letošního roku jsme umožnili družinám Lišek,
Delfínů a Jestřábům procházku džunglí. Při každé procházce nás
provázejí jednotlivé postavy z¨Knihy džunglí od J. Kiplinga.
Každou novou procházku začneme vždy zvoláním noční písně
džungle, pak následuje krátké povídání o Mauglím, Balůovi
Baghírovi, Akélovi či o zlém Šerchanovi. Po té následuje vždy
několik úkolů, na kterých si vyzkoušíme, jestli jsme stejně chytří,
obratní, rychlí či zda umíme na úkolu společně spolupracovat. Jeden
z úkolů byl například sledovat stopu Šerchána a to tak, aby nás tygr
nespatřil. Nebo jsme třídili poslepu tvary. Taky jsme se snažili najít
cestu neprostupnou džungli. Za každý zvládnutý úkol dostane
družina postavu, kterou si nalepí dosvé „džungle“. Tak je vidět, která
družina je nejlepší. Celá procházka džunglí nakonec vyvrcholí
velikým vlčím vytím na Poradní skále, která se uskuteční vlednu.

Co se chystá
A protože toho ce nás čeká je víc, než se vejde do tohoto čísla našeho
časopisu tak přehled veškerých akcí a podrobnější informace k nim
naleznete v příloze. Takže zde jenve zkratce.

Prosinec
5.12.Akce s Pardubickými skauty se bohužel neuskuteční.
11. - 12.12. Výjezdní zasedání oddílové rady v Liberci
19.12. Vánoční besídka v klubovně
23.12. Betlémské světlo

Leden
9.1. Prahou plnou strašidel

Únor
30.1. - 3.2. Zimní tábor Jedničky v Jilemnici

Registrace
I letos v brzké době začneme s vybíráním registračního poplatku
na rok 2010. Předpokládáme, že výše registračního poplatku se bude
pohybovat mezi 500 - 600Kč. Přesnou výší poplatku vám sdělíme
hned jakmile bude schválena střediskovou radou.

...a na závěr?
tak jsme na konci tohoto čísla. A protože se jedná i o
poslední číslo, které vyjde v tomto kalendářním roce tak nám
dovolte, abychom vám všem popřáli krásný a pohodový
předvánoční čas. Klidné prožití svátků vánočních, veselý
Silvestr a úspěšný celý nový rok vám všem přeje celé vedení
Hradecké Jedničky
Siggi, Pepek, Sova, a Zuzka

