Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
A je tu opět čas adventu. Rok nám uběhl jako
voda a před námi je opět ten krásný vánoční čas. Čas
očekávání a těšení se na nejkrásnější svátky roku. Přeji
vám, abyste prožili tento čas v klidu a v pohodě a
doufám, že k tomu přispěje i vánoční program našeho
oddílu. Těším se s vámi se všemi na setkání na naši
vánoční besídce i na předvánočních schůzkách.

Co se událo v listopadu
Letošní listopad přinesl pro nás všechny jednu důležitou
změnu. Od nového roku se náš oddíl bude registrovat u jiného
hradeckého střediska. Tím střediskem je 1. Středisko Karla
Šimka. Důvodů, proč se jsme k tomuto kroku přistoupili, je
několik. Naše stávající středisko již dlouhou dobu pouze přežívá
a nefungují v něm pravidelně žádné dětské oddíly. I činnost
střediska stojí na třech až čtyřech dospělých, kteří už nemají sílu
dále středisko táhnout. Proto jsme využili nabídky na začlenění
do jednoho z největších středisek v Hradci a tak předat i část práce
jiným. Pro nás jako oddíl se zase tolik nezmění. I nadále budeme
pokračovat v naší pravidelné činnosti, ke které budeme využívat
prostory naší klubovny.
A ještě nesmíme zapomenout popřát Kaťákovi a Světlušce k
úspěšnému složení čekatelských zkoušek. Tímto se stávají
právoplatnými zástupkyněmi vůdce oddílu Blahopřejeme.

9. 11. Návštěva tělocvičny
- příprava kosmonautů
Na začátku listopadu jsme se opět vydali do naší
oblíbené tělocvičny v Malšově Lhotě. Tématem letošní
návštěvy byl výcvik kosmonautů. Sraz byl tradičně na
zastávce U Čechů nebo před školou v Malšově Lhotě.
Účast byla výborná a tak jsme se rychle přestrojili a hurá do
výcviku. Nejprve jsme vyklidili tělocvičnu od stolů pro
stolní tenis a rozdělili se na dva týmy. Jako první úkol nás
čekal boj s pamětí. Na podiu byla umístěn lístek s tabulkou,
kde v různých polích byla napsána čísla. Naším úkolem
bylo tato čísla přenést do naší tabulky, která byla na druhé
straně tělocvičny. Bylo to docela náročné si zapamatovat
1. oddíl Hradec Králové číslo i jeho umístění v
tabulce. I cesta za
písmenem nebyla snadná.
Museli jsme přeběhnout
tělocvičnu, vyběhnout po
schodech na podium,
vybrat si číslo a běžet zpět.
Překočit švédskou bednu a
číslo zapat do tabulky. A
pak vybíhal další. I přes
všechny tyto překážky se
nám podařilo souboj s
pamětí vyhrát. Další část
výzkumu se týkala
Malšova Lhota 9. 11. 2013
lékařškých věd. Hráli jsme
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hru podobnou vybíjené, až na to, že ten, kdo byl zasažen, se
musel začít pohybovat jako krab. Byla to velice nepříjemná
infekce. Jediný lék, který na ni zabíral bylo to, když někdo
vybil hráče, který vybil vás. Naštěstí se tato infekce nerozšířila
úplně a s vypětím všech sil jsme ji zažehnali. Po takto
vysilujícím boji přišel čas na malou svačinu a krátký
odpočinek. Po něm pokračoval náš výzkum ověřením dalšího
našeho smyslu. Tím byl zrak. Měli jsme se pokusit přečíst text,
který byl napsaný na archu papíru. Každý z řádku byl psaný
menším písmem a tak nebylo úplně jednoduché přečíst
poslední řádky. Jak tento test ukázal, jsou mezi námi i
bystrozrací, kterým se podařilo přečíst i poslední řádek z
poměrně velké vzdálenosti. Příprava kosmonautů samozřejmě
také představuje i seznámení se s různými souhvězdími.
Postavili jsme se tedy do kruhu a každý si vybral své slunce,
které bude muset oběhnout. Na povel všichni vyběhli za tím
svým sluncem. A v tu chvíli to byl pěkný chaos. Nevím jak by
si s těmito oběznými drahami poradili věhlasní hvězdáři.
Určitě by z toho měli pěkně zamotanou hlavu. Možná stejně
jako i naši hráči. Chvíli jsme si museli odpočinout z té
motanice. Tuto chvilku jsme využili k postavení překážkové
dráhy z různého tělocvičného nářadí a mohli pokračovat v
našem výcviku. Tentokrát jsme se zaměřili na spolupráci v
družině. Měli jsme projít přes tělocvičnu a na druhé straně
připojit dalšího z týmu a opět se vrátit na druhou stranu, kde
čekal další. Takto pokračovat až bude zapojená celá družina.
Asi největší obtíže nám dělal přechod kladiny. Bylo velice
obtížné zdolat kladinu a nespadnout. S obtížemi se nám
nakonec podařilo zdolat i kladinu a úspěšné spojit celou
družinu. Před úplným závěrem jsme ještě využili roztahané
nářadí a sestavili jsme z něho překážkovou dráhu. Ta
představovala nerovný měsíční povrch. Museli jsme šplhat po
žebřinách, sjíždět po lavičce, přeskaovat kozu, podlézat koně,
dělat kotrmelec. Trasu si proběhl každý několikrát. To už byl i
závěr našeho výcviku a návštěvy tělocvičny. Uklidili jsme po
sobě vypůjčené nářadí a schůzku jsme zakončili tradičně
pokřikem oddílu. Pak se rychle přestrojit a hurá na zastávku
autobusu. Tak jsme úspěšně zvládli výcvik kosmonautů a
přijemně unavení a vysportovaní jsme se rozešli domů.

17. 11. Lezecká stěna
- aneb jak Radim k Pavoukovi přišel
Na další tradiční listopadové akci jsme se sešli opět na
lezecké stěně u Futura. Oproti minulému týdnu nás bylo
podstatně méně, ale to vůbec nevadilo. Možná i proto, že část
stěny byla zavřená, i lezeckých cest bylo méně. Než byly
všechny cesty připraveny, využili jsme nejen na rozehřátí
bouldrovou tělocvičnu. Tam jsme se opravdu vyřídili. Záviš,
Radek i Radim předváděli jak spí netopýr. Matyáš vždy vylezl
co nejvýše a pak skákal do měkkých žíněnek. No a když
zrovna nikdo nelezl po stěně, tak se všichni honili a skákali v
žíněnkách. Rozehřátí a rozcvičení jsme se začali pomalu
trousit dolu a strojit do lezeckých postrojů. Každý si vybral
takový, aby mu opravdu sednul. Naštěstí byl výběr i pro ty

nejmenší. Tak si mohla vybrat jak Croksi, tak i Záviš,
Matyáš i Radim. Radek s výběrem neměl problém. Zde
musíme zmínit velké zlepšení Radka. Při loňské návštěvě
měl problém vylézt alespoň malý kousek a letos se mu
dařilo skoro jako ostřílenému lezci. Nejvíce sil ze všech
měl však Radim. Jen co se mu podařilo vylézt jednu cestu,
už se hlásil k dalšímu výstupu. Ale především bylo krásné
pozorovat, s jakou lehkostí se mu daří zdolávat úskalí cest.
Pohyboval se prostě jako pavouček. A tak Siggiho napadlo,
že bychom mohli Radimovi říkat Pavouk. A tak pokud s tím
bude souhlasit on a tato přezdívka se ujme, bude jeden z
prvních nováčků, kteří mají svoji přezdívku. Čas vymezený
k naší návštěvě stěny se pomalu blížil ke svému závěru.
Všichni příjemně unavení jsme se přestrojili a vydali se
domů na nedělní oběd.

23. 11. XII. Ročník “o poklad hradeckých
měšťanů”
Již podvanácté si dali skauti z celého Hradce Králové
sraz při své hře na starém městě. I letos pro ně 1. skautský
oddíl připravil další pokračování velké městské hry O
poklad hradeckého měšťanstva.
Tentokrát se její
1. oddíl Hradec Králové
začátek odehrál v
prostorách
M u z e a
východních
Č e c h .
V
přednáškovém
sále čekalo na
v š e c h n y
účastníky malé
d i v a d e l n í
představení,
k t e r é
je vtáhlo do děje
letošní hry. Po
krátkém úvodu se
týmy rozdělily na
n ě k o l i k
skupinek.
Jeden z
XII. ročník
týmu
plnil
úkoly
23.11.2013
v muzeu, další
dva vyráběli ze špaget a bonbonů marsh-mallow
dominantu Hradce a zbytek družiny plnil úkoly na nábřeží.
Po dvaceti minutách se všechny týmy opět sešly před
muzeem, aby společně přešly na Staré město, kde hra
pokračovala. Zde družiny hledaly různé indicie a plnily
úkoly, které je provedly po celém starém městě. Při setkání
s jinou družinou mezi s sebou bojovaly papírovými
koulemi a získávaly další body. Okolo půl šesté měli
všichni účastníci sraz na Pivovarském náměstí, kde na ně
čekal poslední úkol - složit dopis s popisem cesty k pokladu
a jeho nalezení. I s tímto úkolem si skoro všichni hravě
poradili a podle popisu vyrazili hledat poklad. Po krátkém
pátrání byl letošní poklad nalezen družinou Ledňáčků.
Závěr hry proběhl tradičně u kašny na Malém náměstí.
Vítězem letošní hry se stala družina Lišek z Kuklen. Letos
se hry zúčastnilo opět více než dvě stě skautů z celého
Hradce Králové a také dvě družiny vodních skautů z Mladé
Boleslavi. Poděkování za letošní ročník patří Muzeu
východních Čech a všem organizátorům. Již nyní všichni
vyhlížíme další ročník této oblíbené podzimní hry na
starém městě.

Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Co nás čeká
Prosinec
13. - 14. 11. Vánoční schůzka s přespáním
Letošní vánoční schůzka proběhne stejně jako loni.
Přespíme v klubovně, v sobotu se vydáme na malý výlet a
odpoledne pozvenem rodiče a zahrajeme si divadlo a rozdáme
dárky.
Sraz je v pátek 13. 12. v 18 hodin v klubovně. S sebou si každý přinese věci
na přespání (spacák, karimatku, spací oblečení). Dále jídlo na páteční večer a
sobotu (zajistíme pouze ráno čaj ke snídani a malý oběd), dárky pro
kamarády, městskou kartu nebo dva lístky na autobus, vhodné oblečení na
ven a 70,-Kč na vlak a svačinu. Ti z vás, co mají kroje, vezmete si je s sebou.
Kdo nebude moci přespat v klubovně, tak se může k nám přidat v sobotu
14. 12. v 9.45 bude pro vás sraz na nádraží u pošty.

A vás rodiče zveme na závěr na naší besídku na 16 hodinu
do klubovny, kde vám předvedeme divadelní scénky a
společně se zahrajeme a zazpíváme. Předpokládaný konec je v
18 hodin.

21. 12. Vánoční procházka na Novém Hradci
Akci pořádá naše nové středisko. Sraz je v 16 hodin na parkovišti u klubovny
na Novém Hradci. S sebou si každý vezme lucerničku se svíčkou. Konec je
okolo 18 hodiny. Tato akce je určena pro mladší a jejich rodiče. Pokud budete
mít zájem se zúčastnit ozvete se vedení oddílu do 18. Prosince

23. 12. Betlémské světlo
I v letošním roce budou skauti rozvážet po celé republice Betlémské
světlo. V Hradci Králové si můžete přijít pro světlo 23. Prosince v
17.30hodin ke katedrále a společně si zazpívat i několik koled a pozdravit se
s dalšími skauty z celého Hradce. Více informací a zajímavostí naleznete na
www.betlemskesvetlo.cz

Leden
25. 1. Odpolední procházka

Březen
1. -4. 3. Prázdninový úlet
Jak jsme již avizovali na letošní jarní prázdniny plánujeme delší
víkendovou akci, na kterou se vydáme do Liberce. V současné době
zpracováváme její rozpočet. Prosíme, abyste hlásili svoji účast do konce
roku u vedení oddílu.

Červenec
Letní tábor
Zde uvádíme první informaci o letním táboře. Tábor se bude konat v
termínu 12. - 26. července 2014. A podmínkou účasti na táboře je tradičně
účast na schůzkách alespoň a také účast na dalších oddílových akcích.

Úklid klubovny
V prosinci uklízí klubovnu družiny:
11. 11. družiny Veverek a Káňat - úklid před vánoční schůzkou

Registrace 2014
Zde připomínáme, zahajujeme vybírání registračního
poplatku na rok 2014. Registrační poplatek činí 800,-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. (Z poplatku se
nehradí žádné náhrady vedoucím oddílu. Ti platí poplatek ve stejné výši a
celoroční činnost provádějí bez nároku na finanční odměnu)

... a na závěr
Nezbývá než vám všem popřát krásný adventní čas a pod
stromečkem co nejvíce dárků, které vám udělají radost. A
nezapomeňte i na své blízké a také i je obdarujte nějakým pěkným
dárkem ať jsou i letošní vánoce plné pohody, klidu a míru

Siggi, Sváča, Sova Kaťák, Světluška,, a Lékárník
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