Svátky a narozeniny v březnu
Narozeniny:
18. 3.

Ája
Svátky:

2. 3.
Anežka
19. 3. Vodník
21. 3. Radek
Přejeme všechno nejlepší.

Významné dny v březnu
8. 3..
21. 3.
22. 3.

Mezinárodní den žen
Mezinárodní den zdravého spánku
Mezinárodní den vody

Co nás čeká
Březen
22. 3. Velká oddílová rada

připomenout jejich odvahu a přinést i za nás na skautskou
mohylu kánem za náš oddíl. Vzhledem k náročnosti
přesunu a zajištění jízdenek chceme poprosit o včasné
přihlášení. Přihlášení probíhá do poloviny dubna a je
třeba složit zálohu 500,-Kč, za kterou budou nakoupeny
jízdenky. Protože pojedeme tam i zpět v dost
frekventovaném čase, chceme koupit jízdenky alespoň v
měsíčním předstihu (vzhledem k ceně a místu ve vlaku a
také levnější jízdence od RegioJetu). Ubytování máme
předběžně zajištěné v klubovně ve Frýdku Místku. Akce
bude fyzicky náročnější a proto je určena především pro
starší.
Pro mladší, aby nebyli ochuzeni o nějakou akci, tak pro
ně bude připravena malá odpolední výprava.

28.5. Schůzka s rodiči
Na konci května se uskuteční schůzka s rodiči, kde

budou předány informace k letošnímu táboru a další
informace k činnosti oddílu.

V pátek 22.3. od 17 hodin se koná další oddílová rada.

Červen
23. 3. Výprava do údolí Úpy

15. 6. Cyklovýprava možná až na Kuks

Naše jarní výprava nás zavede do údolí horské říčky
Úpy. Prozkoumáme blízké i vzdálenější okolí říčky,
vystoupáme na zříceninu Červené hory a projdeme i
Babičiným údolím. Tato výprava je určena pro
všechny členy oddílu. Sraz na tuto výpravu je v sobotu
23. 3. v 8.30 u pošty na hlavním nádraží. Návrat je
plánován na 17 hodinu opět na hlavní nádraží. S sebou
si každý zabalí vhodné oblečení dle aktuálního počasí.
Dále stezku, zápisník, psací potřeby, jídlo a pití na celý
den a další dle informací na schůzkách. Na tuto
výpravu budeme vybírat 100,-Kč na vlak.

PS. Termíny jednotlivých akcí mohou být ještě upraveny

Duben
26. - 28. 4. Jarní robinsonáda v Hostinném
Na konci dubna se uskuteční další jarní robinsonáda,
tentokrát v podhůří Krkonoš v Hostinném. Více
informací o celé této výpravě zveřejníme v dubnovém
čísle časopisu. Tato akce je opět společná pro celý náš
oddíl

Květen
8. 5. Svojsíkovy závody

Červenec
13. - 27.7. Letní tábor na Stříbrném jezeře
Letošní tábor se bude konat na tábořišti skautů ze
Dvora Králové n. L., nedaleko Hostinného. Přihlášky na
tábor začneme distribuovat během března. Více
naleznete postupně na webových stránkách oddílu. Zde
jen připomínáme, že každý účastník tábora musí mít
oddílové tričko a krojovou košili.

Bazar
V současné době nabízíme k prodeji krojovou košili
velikosti 154. Cena košile je 200,-Kč.

... a na závěr
Tak to je vše, co jsme vám v dnešním rozšířeném
vydání chtěli sdělit. Přejeme vám krásný první jarní
měsíc a těšíme se na další společná dobrodružství na
schůzkách a dalších oddílových podnicích
Siggi, Pepek, Sváča, Sova a Lékárník

Více informací v dalším čísle

17. - 19. 5. Výstup na Ivančenu
Již několik roků plánujeme, že se vydáme do Beskyd
pokořit bájnou Ivančenu. Je to místo, které je spojeno
se skauty jako připomínka jejich odvahy a statečnosti
za druhé světové války. Však za svoji statečnost
položili na úplném konci války své životy. A tak
bychom si chtěli s našimi staršími a rovery
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

číslo: 7/116 březen 2013

ročník XI.

Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové číslo: 7/116 březen 2013

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
V době, kdy dostáváte do rukou toto číslo
oddílového časopisu budeme společně slavit další
mezník v historii našeho oddílu. Sejdeme se totiž již u
čtyřsté schůzky. Proto se schůzka koná v muzeu.
Možná někteří z vás si pamatují schůzku při
příležitosti třísté schůzky, kdy jsme se sešli v budově
Filharmonie. No a vidíte, je zde další stovka. Čas letí
jako voda a za námi je spousta báječných oddílových
podniků. Ale nebudeme jenom vzpomínat. Je před
námi několik velkých akcí a zajímavých podniků. Tak
hurá do další společné stovky. A nyní vám všem již
přeji pohodové čtení našeho časopisu.

Co se událo v únoru
23. - 26. 2.Prázdninový úlet do Brna
Tak máme za s sebou další jarní prázdniny. Tentokrát
jsme se nevydali do hor, ale do velkoměsta. V rámci
prázdninového úletu jsme navštívili moravskou
metropoli Brno. Přípravy na tuto akci začali vlastně v
září. To jsme začali plánovat akce na první část
školního roku a také na jarní prázdniny. Protože termín
prázdnin nesliboval dostatek, sněhu rozhodli jsme se
pro návštěvu Brna. I když na sobotním srazu to spíše
vypadalo jako uprostřed zimy. Scházeli jsme se za
sněhové válnice. Naštěstí byl sraz v nádražní hale.
Postupně přicházeli všichni přihlášení - Myšpulín,
Stopař, Simča, Terezka, Víla, Jáša a Nšoči. Na
poslední chvíli dorazila Anežka. Byli jsme kompletní a
mohli se vydat na vlak. Nejprve do Pardubic, kde jsme
rychle přestoupili na ECčko a pokračovali do Brna.
Tam nás na nádraži již čekala Sváča. Nasadili jsme
batohy a pod vedením Pepka jsme šli hledat klubovnu,
která se stane na několik málo dní naším druhým
domovem. Hromady sněhu činily naši chůzi náročnou.
Nejvíce problémů měla malá Víla. Její batoh byl snad
větší než ona, ale přece jen se nedala a statečně šlapala.

ročník XI.

Cestou jsme minuli Ústavní soud, sídlo ombusmana a
ještě jsme asi dvakrát odbočili a byli jsme u klubovny. Ta
byla zastrčená uvnitř domů kousek od centra. Ideální
místo. Okolo malý park a dětské hřiště. Jen co jsme došli,
dorazil i správce klubovny Orwel, který nám předal klíče
a seznámil s provozem v klubovně. To byla pro všechny
úleva, když mohli shodit své batohy a odpočinout v teple
a suchu klubovny. Vysílení z cesty jsme vybalili naše
svačiny a dali si oběd. Každý vytáhl nějakou svoji
dobrotu, ale na celé čáře zvítězily řízky. Posilněni jsme
začali vybírat vhodné místo pro složení věcí a pro spaní.
Nejlákavějším místem byla malá půdička. Tu obsadili
skoro všichni, jen Víla a Nšoči zůstaly dole. Po
potřebném odpočinku jsme se vydali na první prohlídku
města. Pepek nás dovedl na hrad Špilberk (Špilas), který
byl asi deset minut cesty od klubovny. Před hradem jsme
si užívali sněhu a psali vzkaz na zeď hradu. Ještě než jsme
vstoupili do hradu museli jsme si vstup do hradu
vybojovat. Bránu hradu bránila Sváča s Pepkem a ti
nedovolili proklouznout do hradu vůbec nikomu. Když
obrana, oslabila pronikli do hradu všichni. Na jedné z
vyhlídek jsme postavili několik sněhuláků a zkoušeli
trefovat lavičku pod hradbami. Po malé prohlídce jsme
sešli po několika schodech do podhradí, abychom mohli
navštívit Kasemata, která byla přebudována na vězení.
Průvodcem nám zde byla Anežka, která předčítala z
průvodce informace o navštívených místech. Další naše
kroky směřovaly k Petrovu (ne k Petrofu). Každý z nás
určitě toto místo zná. My jsme si až na místě samém
uvědomili, že se s ním můžeme setkat každý den. Silueta
zdejšího chrámu je totiž na desetikorunové minci. Cestou
jsme se vyfotili u pamětní desky na významného českého
skauta Velena Fandrlíka. Od Petrova vedly naše kroky na
Zelný trh a na náměstí Svobody. Zde jsme se rozdělili do
dvou družin a dostali list papíru s otázkami, na které jsme
měli zjistit odpovědi. Na splnění těchto úkolů jsme měli
asi hodinu a půl. Po uplynutí času jsme se opět sešli na
"Svoboďáku". Víla měla úplně mokré boty a celá se
klepala zimou. Proto jsme ji poslali se Sváčou do
klubovnu napřed šalinou. My ostatní se vydali za nimi.
Po příchodu do klubovny jsme začali sušit mokré boty,
vařit čaj a připravovat večeři. K té byla výborná gulášová
polévka obohacená o další zeleninu a uzeninu. Po večeři
jsme kontrolovali odpovědi na otázky, které jsme hledali
odpoledne. Úspěšnější byla družina vedená Anežkou. Ta
totiž vyrazila do turistických informací, kde se jim
podařilo zjistit odpovědi skoro na všechny otázky. I když
některé byly docela zkomolené. Druhá družina (dívčí)
sháněla informace od Brňanů. Tato taktika bohužel
nebyla moc úspěšná. Z několika zastavených

kolemjdoucích byli poze snad dva z Brna. Na závěr
dnešního dne nám Sváča pustila několik pohádek v
brněnském Hantecu. Nevím nakolik jim bylo rozumět.
Schválně, rozumíte tomu:
Jak to s tym našim krokodýlem, s tó našó potvoró bylo,
to ani žádné pořádně negóme. Jistý je, že ho mázli ke
stropu do Rathausu, ale jak to proběhlo v reálu, tak to
moc nekóřím, pré to bylo asi ňák tak: V ňákéch
oltecovéch dobách, kdesi v Trutnově, hážó do placu, že
krokóša sejmuli v jeho béváku mukli jakýhosi kalóska,
kerýmu hókali Trut. Bylo to kolem járu deset kol, když
dávali štatl do placu. Ňáké jár po tym cajzlovská véška
– kníža Olda hodil zvadlo na glgačku do Štatlu, na kerý
chcel všem natlačit do budky, že jeho synátor bude
moravské markab. Vo tym žádná, že na tak solidní
potlach doklapalo hafo borců, protože už teď se jim
klepaly haluze, protože jim bylo jasný, že proběhne
burčáková smršť. Na své suprové hajtře dohrnul i
správné mlatař Albert Trut s celé svó sajtnó a Oldovi
dovalil vycpanýho krokóša. Olda měl nédřív fédry, co s
tím, ale Trut furt dělal machra, že ho sejmul sám a furt
tlačil, aby ho mázl do rathausu. A tak slovo dalo slovo,
burčák promile a za chvílu už se krokóš hópal na třech
řeťazách, aby každé viděl, jaké je Trut borec. Jenže
storku vo tym, že krokóša sejmul Trut, moc borci ze
Štatlu nežrali, protože stačilo hodit na Truta trochu
ramena a hned byl podělané – taková to byla móka.
Mezi někeréma se ale hantýruje, že krokóša dotáhli do
Štatlu ze svéch vandrů krojcmeni, iní zas plkajó, že
borcům z Rathausu ho dal turecké sultán, ale kovaní
štatlaři majó v budkách fest zasazený, že krokóša
nikdo nepřitáhl... Lajvčil ve Štatlu u Svratky, kde měl
ve skale bévák. Všem, co měli kolem kéry, už fest lezl na
nervy. Když byl módr, cháloval co se dalo a co mu
vlezlo pod tlamu. Všici z něho měli fedry a negómali
ani ťuk jak ho vykvaltovat ze Štatlu aus. Z Rathausu
hlásili, že když ho někdo vyexportuje aus, tak dostane
kilo goldny, ale žádné Muromec se nehnal. Až jednó.
Do knajpy u Modrýho lva naklapal řeznické poskok,
keré vandroval po celým světě a byl nabité jak tank.
Hodil v knajpě sicnu a nastražil ovar. Všici plkali
jenom vo krokóšovi. Dal si škopek a až toho měl plný
bréle, vyhópl na štokrle a hodil do placu, že když só
všici takový mošny, tak tu potvoru ze Štatlu vykope
sám. Knajpa ztichla a až to všem došlo, že by mohl bét
konečně s krokóšem the end, začali nadšeně hulákat
jaká je to paráda a začaly bóchat kořalky. Řeznické
poskok jenom potřeboval kůžu z vola a kybl
nehašenýho vápniska. Štatlaři mu na to hópli a co
chcel, to mu donesli. Řeznické zašil vápnisko do kůže z
vola, nahodil na káru a vodklapal. Když dohrnul k
vasrůvce, kde krokóš durchčil, máznul kůžu na zem a
hodil čekanku. Za chvílu se vopravdu přišóral a hned
začal kůžu chálovat. Až ju celó natlačil, naglgal se
vasrůvky ze Svratky šel se hodit do klidu. To si ale
ufachčil těžké pakec ... Vápnisko v něm začalo makat,
krokóš se nafókl a rupl. Až se to z rathausu domákli,
začlo se v celým Štatlu v těžkým stylu oslavovat.
Knajpy ani nezavíraly a škopkovalo se vo sto šest.

Neděle 24. 2.
Další den začal tradičně jak je na našich akcích zvykem,
budíčkem, ranní hygienou a přípravou snídaně. Ke
snídani byly opět tradiční dvojbarevné chleby a čaj.
Kromě přípravy snídaně jsme ještě opravili dveře v
klubovně, aby tolik nevrzaly, protože spát s vrzajícími
dveřmi, když stále někdo chodí na záchod je opravdu
náročné. Snídaně byla opět vynikající. Kromě chlebů
jsme měli skoro švédský stůl. Stopař se Sváčou dali do
placu buchty, pak jsme akrájeli zbylé řízky a další
dobroty. Po vydatné snídani jsme se vydali na další
objevy Brna. Dnes dopoledna na nás čekala návštěva
Technického muzea. Abychom předešli stížnostem Víly,
že jí je zima, nabalili jsme ji do půjčeného oblečení.
Stejně tak jsme vybavili Jášu. Cesta do muzea byla
zároveň vyhlídkovou jízdou po Brně. Asi po dvaceti
minutách a přestupu z trolejbusu na šalinu jsme přijeli do
Technického muzea. Zakoupili jsme vstupenky a vyrazili
na prohlídku. Budova muzea i muzeum jako takové je
poměrně nové. Procházeli jsme postupně jedno patro za
druhým. V jednom jsme si prohlédli například vybavenou
zubní ordinaci ze začátku minulého století, kadeřnictví či
uličku řemesníků. V posledním patře nás čekal malý IQ
park. Tam jsme se zdrželi asi nejdéle. Holky si postavily
domeček z plastových kostek, vyzkoušely různé
fyzikální pokusy a létání. Z nejvyššího patra jsme sešli do
úplného přízemí, kde jsme se prošli po přistávací dráze,
prohlédli letecké motory a obdivovali parní stroje a vodní
turbiny. Na závěr jsme si museli nakoupit nějaké dárečky
a nalézt Vílinu peněženku. Naštěstí jsme byli úspěšní a
peněženku jsme našli v jedné z expozic. Rozloučili jsme
se muzeem a odjeli zpět do klubovny. Po příjezdu jsme se
dali do přípravy oběda. K němu jsme si uvařili výborné
rizoto. Po obědě se někdo pustil do mytí nádobí, někdo
odpočíval a Víla si zapisovala další postřehy do svého
zápisníku. Až nám trochu slehlo, vydali jsme se na
MonteBů, tedy na Kraví horu do bazénu. Zde jsme se
rozhodli, že si každý může pokusit o splnění odborky či
vlčka plavce. Aby jste se mohli stát držiteli této
odbornosti, musíte splnit několik úkolů. Jako například
šlapat vodu, skočit šipku ze startovních bloků, potopit se
pro nějaký předmět ve vodě, uplavat určitou vzdálenost a
podobně. Do plnění úkolů se vrhli všichni, ale u někoho
netrpělivost či nedočkavost vedla k tomu, že postupně
jeden po druhém odpadávali. Nakonec se se všemi
nástrahami vypořádal pouze Stopař, který se stal zřejmě
prvním držitelem této odborky v našem oddíle. Další čas
strávený v bazénu jsme průběžně věnovali páře, vířivce a
malému bazénu. Skoro dvě hodiny utekly jako voda a tak
byl čas se vysušit a chystat na odchod. Vrátili jsme čipové
hodinky a chvíli odpočinuli před bazénem s banánem
jako svačinou. Po malé svačince jsme se vydali na cestu
zpět. Jen co jsme opustili bazén, tak si Jáša vzpoměl, že
tam zapomněl batoh. Naštěstí i on byl v hledání úspěšný a
za chvíli se vracel i s batohem. Po návratu nás čekala
příprava večeře. K té jsme si připravili vynikající
palačinky. Smažení se ujal Stopař a Sváča. Nedočkavci,
kteří nemohli vydržet, si zatím ohřívali rizoto. Večeře to
byla přímo vynikající.

A nejlepší palačinky byly s nutelou. Večer jsme si opět
povídali o brněnském nářečí a poslouchali další
pohádky. To byl již čas jít spát.

Pondělí 25.2.
Před námi byl předposlední den našeho úletu. Ráno
jsme se naladili výbornou snídaní. K té jsme si dali
kromě tradičního chleba i specialitu. Tou byl rozehřátý
tofínek. Byla to výborná snídaně. Taková změna
kromě dvoubarevného chleba i výborná sušenka s
karamelem. Po této výborné snídani jsme se
připravovali na dnešní vycházku okolo Brněnské
přehrady a nebo jak říkají v Brně okolo Prýglu.
Nejprve jsme sešli na Mendlovo náměstí, kde jsme
nastoupili na šalinu č.1, která nás vyhlídkovou jízdou
okolo výstaviště dovezla až k přístavišti. Jen to počasí
nám moc nepřálo. Po sobotním sněhu nebylo ani
památky, jen všude spousta vody a občas nějaký
zbytek sněhu. Nás to však nezaskočilo a statečně jsme
se vydali po červené turistické značce směrem k
Junácké vyhlídce. Na začátku nás značka vedla po
pěkné asfaltové cestě, která byla i místy suchá. Kousek
za sokolskou pláží jsme si vyzkoušeli, jaký máme
odraz. Měli jsme za úkol přeskočit cestu na co nejméně
skoků. Také jsme zkoušeli odhad času. To jsme měli
zase za úkol donést šišku do co nejdále, ale zároveň se
vrátit na čas zpět. Někomu se to podařilo včas, někdo
doběhnul po limitu. Ale alespoň jsme si udělali
představu, jak rychle čas běží. Cesta byla i nadále
docela příjemná. Šlo se po pohodové asfaltce až k
restauraci Princezna. Kousek za ní cesta změnila
povrch a byla i více pokrytá sněhem. Nešlo se nám
moc dobře a tak jsme vyhlásili malou přestávku a
rozdali jsme si jablka, abychom načerpali nové síly. U
Cyklistické - přístavu pro parníky jsme udělali
společnou fotku. Pak už jsme se brodili mokrým
sněhem. Naštěstí tato část nebyla tak dlouhá a za chvíli
jsme stoupali prudce do kopce Nad Zoufalku a pak už
jsme sešli na Junáckou lávku. No spíše než lávka to je
obrovský most pod hradem Veveří. Přešli jsme most a
v podhradí jsme objevili pěknou částečně zastřešenou
lávku, kde jsme si dali oběd. K němu jsme si připravili
rybičkovou pomazánku. Postupně jsme si každý
namazali krajíc jedli a odpočívali. Víle jsme vyměnili
boty včetně ponožek, Anežka si zase pro změnu
zabalila nohy do Metra, které si chtěla Sváča číst. To ji
však nedopadlo. Od dalšího putování nás odradila
nepřízeň počasí a tak jsme prošli pod hradem na
zastávku autobusu, který nás opět odvezl k přístavišti.
Zde jsme přestoupili na šalinu, která nás dovezla na
Mendlovo náměstí a odtud jsme vyběhli kopec ke
klubovně. Hurá, byli jsme v teple a suchu. Chvíli jsme
odpočívali a pak se dali do sepisování příspěvků do
časopisu a do přípravy dnešní večeře. Pepek k ní ulovil
kus uzeného a tak jsme si k večeři vychutnali opečené
maso a brambory. Po večeři jsme se rozdělili na
několik skupinek a každá obdržela nějakou pověst,
která se vztahuje k Brnu. Ale aby to nebylo tak
jednoduché, byla napsaná v brněnském

Hantecu. A nebylo vůbec snadné porozumět o čem
pověst vypráví. Nakonec se všem za pomoci našich
ligvistů Pepka a Sváči podařilo texty rozluštit. Protože
jsme byli celí rozlámaní ze sezení, bylo třeba se trochu
protáhnout. Uspořádali jsme malé překážkové závody na
rozhýbání. Vrchol dnešního večera teprve přišel. V
klubovně jsme našli štafle a ty jsme využili jako velkou
prolézačku. První úseky byly velice snadné, ale se
stoupající výškou to začalo být docela obtížné. Ale zde
musíme všechny pochválit, že to nikdo nevzdal a nechal
se vyhecovat a co si pamatuji tak snad všichni prolezli
štaflemi nahoru a snad i dolu. Je pravda, že taková Víla a
Jáša prolézali bez větších problémů. To třeba Anežka
nebo Simča to měly složitější. A co se týká vedení. To
chtělo také předvést svoji obratnost a pružnost, ale příčky
štaflí byly moc úzké. Po akrobatickém závěru dne jsme se
začali chystat na poslední noc.

Úterý 26.2.
Ráno nás probudilo sluníčkem. Po třech dnech opět
krásný den. Hned po snídani jsme se vydali na poslední
obchůzku. Vyšli jsme opět na Špilas, kde jsme si poslechli
krásnou zvonkohru a na jedné z teras jsme vyzkoušeli, jak
jsme na tom s našimi orientačními schopnostmi. Pak jsme
sešli k Petrovu a kanovnickými zahradami jsme prošli
několik krásných vyhlídek na město. Jednou z cest pod
Špilasem jsme prošli opět ke klubovně. Po příchodu jsme
si rozdělili úklid klubovny. Někdo začal luxovat, někdo
balil poslední věci a ti, co zrovna neměli co na práci začali
připravovat dnešní oběd. Práce nám šla od ruky, a tak
jsme vše stihli včas a mohli jsme předat klubovnu v
pořádku Orwelovi. Poděkovali jsme za zapůjčení a vydali
se na poslední cestu šalinou na nádraží. Koupili jsme
jízdenku a počkali na příjezd našeho ECčka do Pardubic.
Vlak přijel na čas, obsadili jsme volná místa a už jsme
uháněli domů. V Pardubicích jsme přestoupili na další
vlak a v Hradci jsme byli na čas. Na nádraží již na nás
čekali rodiče. Rozloučili jsme se a hurá domů vyprávět
zážitky z prázdninového úletu.
1. oddíl Hradec Králové
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