Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Čas běží jako voda a za námi jsou první dva měsíce
naší společné práce. Nováčci, kteří mezi nás přišli, se už
určitě zaběhli, vždyť někteří byli i podzimní robinsonádě. A
my ostatní jsme se také dostali do běžného pracovního
tempa. Dokonce se na středečních schůzkách podařilo opět
vést bodování. Jen je škoda, že před poslední schůzkou se
bodování Veverek někam schovalo. Aby to bylo trochu
spravedlivé, tak výsledky od Káňat se v tomto čísle
nedozvíte. Ale to neznamená, že v tomto čísle nenaleznete
spoustu zajímavostí. Tak krásné listopadové čtení.

Co se událo v říjnu
19. - 21. 10. Podzimní robinsonáda v Jilemnici
Na letošní podzimní robinsonádu jsme se vydali do
Jilemnice. Sice jsme měli původní plán návštěvu Turnova a
okolí, ale nakonec jsme se rozhodli pro změnu.
Sraz jsme měli tradičně u pošty na hlavním nádraží. Sešlo
se nás opravdu hodně. A hlavně mezi nás přišli i naši
nováčci, kteří se nezalekli a hned s námi vyrazili na velkou
podzimní akci. Čekala nás cesta vlakem se dvěma přestupy
až do Jilemnice. Tam jsme z vlaku vystupovali již za tmy. A
na klubovnách jsme byli dle plánu okolo půl osmé večer.
Kluci si zabrali známou nocležnu s třípatrovými postelemi
a děvčata obsadila druhou nocležnu. Po náročné cestě bylo
třeba doplnit energii, a tak jsme se pustili do večeře. Po ní
jsme se dozvěděli, že naším úkolem bude příprava na
prvovýstup neznámou cestou na nějakou horu. Během
večera jsme si zahráli různé hry. Kromě her jsme soutěžili
mezi družinami o první body do víkendového
bodování.Ráno nás přivítal krásný den a výborná snídaně,
kterou pro nás připravila děvčata, která nemohla ráno
dospat. Sluníčko svítilo již od rána, a tak jsme se rychle
zabalili a
vyrazili na naší
pouť zatím do
neznámého cíle.
Šli jsme po
zelené značce
směr Valteřice.
Cestou jsme
hledali různé
bylinky a stromy
pro jednu babku
kořenářku.
Nejrychleji
nalezly všechny
květiny Veverky,
které následovali
Delfíni. Na
rozcestníku ve
Valteřicích jsme
se odhadovali,
co bude naším
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cílem. Vzhledem ke krásnému počasí jsme se rozhodli zdolat
Žalý. Kousek nad vesnicí jsme si dali malou přestávku, kterou
jsme vyplnili posíláním zpráv pantomimou. Další naše cesta
vedla přes území mnichů, kteří umí levitovat a zmizet. My
jsme museli při vykřiknutí slova "Magnet" stát na nějakém
vyvýšeném místě, a nebo vyšplhat na strom. Při slově
"Zmizík" jsme se museli do patnácti vteřin schovat. Občas
nebylo jednoduché nalézt vhodné místo pro levitaci či vhodný
úkryt. Kousek před sedlem pod Žalým nás začal obtěžovat
nepříjemný kohout. Ne, že by se k nám přidal nějaký živý, ale
začali jsme hrát další hru. Pak nás už čekalo náročné stoupání
až na vrchol Žalý. Ten nás uvítal krásným slunečným počasím.
My jsme znaveni z náročného výstupu vytáhli vařiče a pustili
se do vaření polévek. Hlavně kluci se projevili jako velcí
jedlíci, a proto si museli uvařit dokonce polévky dvě. Po
dobrém obědě jsme vystoupali na krásnou rozhlednu, ze které
byl nádherný rozhled do širokého okolí. V údolích se válela
mlha, ale hřebeny Krkonoš byly na dosah ruky. Byl čas se začít
pomalu vracet. Cesta zpět byl velký úprk. Tedy alespoň k
prvnímu rozcetí. Dále jsme šli již pomaleji. Na cestě jsme
narazili na krásně rozložitou břízu, která přímo vybízela k
odpočinku. Proto jsme si zde chvíli odpočinuli. Ale nebyl to
jen nějaký odpočinek. Pepek přišel s hrou na Buldoky a to byla
mela. Naštěstí se nikomu nic nestalo a mohli jsme pokračovat
dále. Na další cestě nás kromě magnetu a zmizíku čekalo ještě
malé překvapení. Hledali jsme mezi sebou siláka, kterému se
podaří unést co nejvíce lidí na svém těle. úkol se zdál
jednoduchý, ale nebyla to taková sranda. Pepek a Siggi unesli
každý tři nejmenší. V místě dopolední svačiny jsme si dali
tentokrát svačinu odpolední. A pak rychle do klubovny.
Sluníčko začalo pomalu zapadat, a tak jsme sledovali při naší
cestě krásný západ slunce. Do klubovny jsme dorazili už za
šera. Po příchodu se rozeběhly práce na přípravě večeře a
Kaťák začala provozovat svoji mýdlovou dílnu. Každý si
postupně vyrobil nějaký pěkný výrobek z mýdla. Ti co zrovna
nevyráběli, hráli pod vedením Terezky městečko Palermo.
Mýdlovou dílnu i Palermo jsme přerušili jen při večeři, ale
hned po jejím skončení vše pokračovalo. Na závěr dne jsme si
zahráli ještě nějaké hry a pak rychle na kutě. Nedělní ráno už
nebylo tak krásné jako to sobotní. Už i nás dostihla mlha. My
jsme se však nedali. Po vydatné snídani jsme šli zdolat vrchol
Kozince. Cesta městem docela šla, ale kousek za městem nás
postihla mlha a my se ztratili a Kozinec jsme asi nakonec
minuli. Kousek za vrcholem jsme se alespoň posilnili jablkem.
Cesta nás vedla okolo krásně zabarveného listnatého lesa a
proto byla vyhlášena soutěž v určování listů. Každá z družin
měla za úkol přinést co nejvíce listů a přiřadit je ke konkrétním
stromům. Každá z družin určila alespoň nějaký z listů. Další
cesta nás dovedla zpět do města a přes zámecký park až na
náměstí. Odtud jsme se již známou cestou vydali zpět do
klubovny. Po příchodu jsme začali pomalu balit své věci, vařit
oběd a připravovat se na cestu domů. K obědu bylo vynikající
rizoto se sýrem. Každá z družin setřela svoji nocležnu, pak
jsme se podělili o společné prostory a klubovna byla
připravena k předání. To proběhlo bez problémů a my jsme tak

mohli zakončit naši podzimní robinsonádu oddílovým
pokřikem a vyhodnocením našeho snažení. Každá z družin
obdržela za svoje snažení sladkou odměnu. Pak už rychle
na vlak. Po dvou přestupech a cestování v zaplněných
vlacích jsme na čas dorazili na nádraží. Tam už na nás čekali
naši rodiče. Rychle jsme se rozloučili a rozešli jsme se do
svých domovů.

Oddílová rada
Další oddílová rada se konala v rámci podzimních
prázdnin v naší klubovně. Na plánu bylo zhodnocení
podzimní robinsonády, činnost v jednotlivých družinách a
také plány na další měsíc. Kromě domluvy o programu
schůzek jsme se dlouze věnovali i přípravám dalšího
ročníku Měšťanů. Večerníček přinesl návrh na úpravu
pravidel. Po vyslechnutí jeho návrhu bylo rozhodnuto, že
letošní ročník bude rozšířen o další postavu, která bude
družinám pomáhat. Tou bude žoldnéř, kterého si družiny
budou moci najímat. Kromě plánování dalších akcí jsme se
také domluvili na mytí oken v klubovně.
Mytí oken
Tak jak bylo domluveno na oddílové radě, po středeční
schůzce se sešla dívčí část našeho oddílu (především
Ještěrky) a Terezka se Sváčou, aby vyleštila naše již několik
let nemytá okna. Byla to radost sledovat naše sestřičky při
této práci. Byl to přímo koncert pro hadry, saponáty a
leštěnky. Jedno okno za druhým bylo zbavováno prachu,
špíny i leukoplastí. A když jedno z oken nešlo otevřít, tak
Morče naváhala a vyskočila z okna a umyla ho z venkovní
strany. Během ani ne půl hodinky byla okna krásně
vyleštěná. Takže, kdo budete chtít pomoci s vyčištěním
oken doma neváhajte a kontaktujte naše Ještěrky. Všem
našim sestřičkám patří velký dík za zkrášlení naší
klubovny.

Co se chystá
Sportovní víkend
10. 11. Návštěva tělocvičny
Opět máme zamluvenou tělocvičnu v Malšově Lhotě.
Sraz je v sobotu 10. 11. ve 14 hodin před základní školou v
Malšově Lhotě. Počkáme na všechny, kteří přijedou MHD.
Autobus odjíždí od Čechů ve 14 hodin. Letos je vedení
oddílu nějak zaneprázdněné a tak se sejdeme přímo před
školou. Konec bude chvíli po půl páté odpoledne. Návrat
bude autobusem na zastávku u Čechů v 17 hodin. Každý si s
sebou vezme vhodné oblečení a obuv do tělocvičny a
případně svačinu a pití.

11. 11. Lezecká stěna u Futura
A druhá akce, která nás čeká o sportovním víkendu je
návštěva lezecké stěny u Futura. Sraz je chvíli před desátou
hodinou dopoledne. Každý si opět s sebou vezme vhodné
oblečení na stěnu popř. lezecké vybavení. Na tuto akci
budeme vybírat 50,-Kč na úhradu pronájmu stěny.

24. 11. O poklad Hradeckých měšťanů

v závislosti na počasí. Předpokládaný konec hry bude okolo 18
hodiny opět na Malém náměstí.

Prosinec
15. 12. Vánoční putování možná i s přespáním
Na letošní vánoční putování jsme připravili malé
překvapení. Protože jsme šli do klubovny snad od všech
možných směrů, letos se vydáme kousek vlakem. Kam? To je
zatím malé překvapení. Chvíli se projdeme, navštívíme jedno
zajímavé místo a přijedeme zpět do Hradce. Z nádraží se
vydáme do naší klubovny, kde výprava vyvrcholí vánoční
besídkou a večerním promítáním nějakého filmu a popřípadě i
s přespáním do neděle. Věci na přespání si každý donese již na
družinové schůzky. Pokud nebude o přespání zájem, akce bude
ukončena po vánoční besídce. Více informací v dalším čísle
našeho časopisu.

Leden
Odpoledne deskovek

Únor
23. - 26. 2. Prázdninový úlet
Letos se zimní tábor nebude konat tak jak tomu bylo v
minulých letech, ale nemusíte zoufat, čeká vás delší
víkendovka tentokrát možná na Moravě..

Úklid klubovny
Každý měsíc bude vždy jedna z družin stírat prostory naší
klubovny. V každém čísle časopisu bude zveřejněn termín a
družina, která bude mít úklid na starost. Úklid bude probíhat
vždy po skončení schůzky a neměl by zabrat více jak půl
hodinky. Proto prosím počítejte s tím, když budete mít službu
na úklid, že se po schůzce ještě zdržíte.
14. 11. družina Káňat
28. 11. družina Veverek

Registrace 2013
Opět se přiblížil čas na vybírání členské registrace na rok
2013. Registrační poplatek činí 600,-Kč a lze jej předat
kdykoli po schůzce a to nejpozději do poloviny ledna.
Registrační poplatek zahrnuje pojištění, spolkový časopis,
příspěvek na pronájem klubovny apod.

Významné dny v listopadu
2. listopadu Památka zesnulých
11. listopadu Den válečných veteránů
17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii

......a na závěr,
Jsme u konce dalšího čísla našeho časopisu. Vyčerpali
jsme všechny informace, které jsme vám v tomto čísle chtěli
sdělit. A tak nezbývá než vám popřát klidný a pohodový
listopad a těšíme se s vámi se všemi na dalších společných
oddílových akcích
Siggi, Pepek, Sváča, Sova a Lékárník

Čeká nás již XI: ročník tradiční podzimní hra na starém
městě. Opět nás čeká hledání ukrytého pokladu
Hradeckých měšťanů.
Sraz všech účastníků je v 14.30 u kašny na Malém náměstí.
Hra probíhá venku, proto je potřeba zvolit vhodné oblečení
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