Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Chci vás co nejsrdečněji pozdravit na začátku
nového roku. Zároveň vám všem chci popřát, aby
tento začínající rok byl pro nás všechny pohodový a
klidný. Dětem přeji, aby jim dařilo ve škole, rodičům
aby jste dělali radost a užívali si bezstarostného mládí.
Nám dospělým přeji, abychom prožili nadcházející
rok v radosti s našimi dětmi, ve zdraví a pohodě.
Tento rok začínáme také psát další milník v
historii našeho oddílu. Jak již víte z minulého čísla, náš
oddíl začíná další část své historie psát pod hlavičkou
nového střediska. A tak nám všem přeji, aby tato
změna přinesla opět klid, pohodu a chuť do naší další
práce pro oddíl. Těšíme se na spolupráci s novými
oddíly. Některé z nich známe, jiné budeme postupně
poznávat. Náš oddíl by měl tuto změnu zaznamenat
lepším servisem své činnosti a podporou vedení
nového střediska. Na závěr vám děkujeme za vaši
podporu a přízeň a těšíme se na další společnou
spolupráci při činnosti oddílu.

Co se událo v prosinci
13. - 14. 12 Vánoční schůzka s přespáním.
Jak se již stalo pomalu tradicí, sešli jsme se na další
vánoční schůzce opět již v pátek v podvečer. Sraz jsme měli
v šest hodin večer v naší klubovně. Během krátké doby se
klubovna plnila našimi věcmi. Byl to samý spacák, plné
batohy, karimatky a další tašky. Abychom se do naší
klubovny vešli, museli jsme vynést na chodbu několik stolů
a židlí, abychom si udělali v klubovně větší prostor. Na
úvodní protažení si připravili několik her Amazonka,
Světluška a Squoterka. Počasí bylo příjemné a tak výběh z
klubovny stál za to. Asi po půlhodince jsme se příjemně
vyběhaní vrátili do klubovny a vyhlásili jsme večeři. Každý
si vytáhl ze svých zásob něco dobrého. Posilněni večeří
jsme pokračovali v našem programu. Klubovnu jsme na
chvíli změnili na kinosál a promítli jsme si několik fotek z
našich letošních akcí. Protože jsme připravovali i tradiční
divadlo, museli jsme si vyzkoušet divadelní kusy. Mladší
zabrali klubovnu, starší obsadili chodby. Ze všech stran se
pak rozléhaly různé divadelní repliky. Museli jsme také
řešit různé záskoky za herce, kteří onemocněli, a nebo jsme
o nich věděli, že se sobotního představení nezúčastní. Po
náročných divadelních zkouškách jsme chtěli ještě
vyběhnout ven, ale to už přišla Kaťák a pod jejím vedením
začala výroba vánočního cukroví. Rozdělili jsme se do
družin a každá si vylosovala nějaký recept. Jedna družina
vyráběla kokosové kuličky, další vyráběla marcipánovou
hmotu a jedna strouhala jednu tatranku z druhou, aby
vytvořila hmotu pro cukroví. Výroba cukroví nám zabrala
zbytek večera. A tak unaveni z pečení a celého týdne jsme
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klubovnu proměnili v ložnici a uložili jsme se pomalu ke
spánku. Někdo si vyrobil postel ze židlí, jiný použil stoly či
naše regály. Ti na, které nezbylo místo, si rozložili ležení na
zemi.
V sobotu ráno jsme se probudili již okolo půl osmé. To proto,
abychom se stihli nasnídat, uklidit klubovnu a dostat se včas na
nádraží. Zde jsme měli sraz s těmi, kteřým se nechtělo
přespávat v klubovně. Zde na nás čekal Radek, Aneta s
Gůglem a Pepek s Luckou. Čas čekání na vlak jsme si
zpříjemnili hraním na piáno. Ano, na nádraží je k dispozici
piano a tak jsme ho hned vyzkoušeli. První za něj zasedla
Světluška, tu pak vystřídala Kaťák a Amazonka. Byl to
příjemný začátek jinak podmračeného dne. Po tomto koncertu
jsme usedli na vlak a vydali se do Dlouhých Dvorů. Ve vlaku
jsme se nestačili ani ohřát a už jsme vystupovali. Dlouhé
Dvory nás přivítaly studeným větrem. Na zastávce jsme ještě
oficiálně zahájili naši oddílovou výpravu oddílovým
pokřikem a dozvěděli jsme se, že dnes máme za úkol dopravit
vánoční dopis Ježíškovi. Ze zastávky jsme se vydali po
červené turistické značce směr Chlum. A aby cesta byla
trošičku zajímavější, hned ve Dvorech jsme odbočili na polní
cestu, aby naše cesta byla delší. Kousek za vsí jsme se rozdělili
opět do družin, ve kterých jsme včera vyráběli cukroví,
abychom se dozvěděli náš první úkol. Měli jsme připravit
dopis s naším přáním. Každý z družiny měl přidat pouze jedno
slovo a doplnit tak zprávu. Rozdělili jsme se podél cesty. Po
každých asi dvaceti metrech zůstal jeden člen družiny. Ten
čekal na poselství od druhých a přidával k doručené zprávě
další slovo. Poslední museli doběhnout ke Světlušce,
Kaťákovi, Sváče a Pepkovi, kde celou zprávu zapsali. Všem
družinám se zprávu podařilo sestavit. Vyhodnocení
jednotlivých zpráv proběhlo kousek pod vesničkou Lípa.
Která zpráva vyhrála už není jasné, ale byla to ta která si přála
štěstí a zdraví a i nějaké ty dárky. Po vyhlášení jsme
pokračovali směr Chlum. Vrch Chlumu nás přivítal mlhou a
zimou. Zde jsme si chtěli opéct jablka. Začali jsme tedy sbírat
dřevo na oheň. Vše bylo tak mokré, že jsme měli obavu, jestli
se nám oheň podaří rozdělat. Nakonec to dopadlo tak, že ani s
pomocí párátek, která měla Sváča v batohu se nám oheň
rozdělat nepodařilo. Protože nám byla všem docela zima, další
pokusy jsme vzdali a pokračovali v cestě na vlak. Prošli jsme
přes vesničku Chlum, úvozem mrtvých do Rozběřic a na vlak
do Všestar. Do příjezdu vlaku jsme měli ještě chvíli čas a tak
nás čekala další část cesty dopisu. Tentokrát jsme měli za úkol
dopis dopravit na poštu. V jeho doručení nám však bránili
poštovní úředníci, kteří dopis bez adresy nechtěli doručit. V
roli poštovních úředníků se postupně vystřídaly všechny
družiny. Ostatní se snažili proniknout na poštu, kterou
představovala pumpa. Ti kteří byli chyceni, museli odejít ze
hry. Družinám se měřil čas, kdy bránily poštu. Pak už nám
přijel vlak, který nás dopravil zpět do Hradce a devítka nás
dovezla do klubovny. Po příjezdu začaly přípravy na vánoční
besídku a také příprava odpolední svačiny. Ještě před
příchodem rodičů jsme si zopakovali naše divadelní kousky a
již čekali první rodiče. Nakonec jsme se do klubovny skoro

popřál Sváče a Sově k jejich narozeninám a Squoterce,
Kaťákovi a Světlušce jsme předali rádcovské zápisníky.
Ještě před divadly nás čekala krátká soutěž ve třídění
dopisů. Pak již začala divadelní přehlídka. První nastoupili
mladší, kteří si připravili pohádku O dvanácti měsíčcích.
Vypravěč Terka nás uvedla do děje a pak jsme již sledovali
herecké výkony Pavouka a Tobiáše jako bratrů, kteří
vyhánějí Marušku pro jahody. Elenka zahrála báječně
Marušku a Ježek byl báječným rádcem měsíčků. Ale i
ostatní byli skvělí. Pak nastoupili starší. Hlavní role ve
scénce o dvou tovaryších hráli Dan a Večerníček. Čerty
hráli Radek, Stopař a Siggi, který to čertům kazil. Báječné
čarodějnice hrály Natálka a Žabka. A poslední scénku si
připravila starší děvčata a Gůgl. I toto představení bylo
veselé. Zvláště zde excelovala Klíště, Gůgl i Morče. Čas
mezi scénkami vyplnila Světluška, Kaťák a Morče zpěvem
písniček. A také nechybělo rozdávání dárků a pojídání
cukroví, které jsme si upekli nebo přinesli z domova. Chvíli
před šestou hodinou byly všechny dárky rozdány, divadelní
kousky sehrány a tak jsme si popřáli krásné vánoční svátky
a po zpěvu večerky se rozešli domů.

21. 12. Vánoční procházka na Novém
Hradci
V sobotu před vánoci jsme se zúčastnili Vánoční
procházky, kterou zorganizovalo naše nové středisko. Za
náš oddíl se zúčastnil Čertík a Tobiáš s celou rodinnou.
Procházkou nás provázel Mikuláš a my jsme měli možnost
se seznámit s různými vánočními zvyky. Dozvěděli jsme se
něco o adventním věnci, od Barborky jsme dostali něco
dobrého, pouštěli jsme lodičky z kůry, viděli jsme
potrestání pradlenky od Lucie a na závěr jsme došli k
vánočnímu stromu. Místo dárečků dostal každý obrovský
kus výborné vánočky. Společně jsme si zazpívali několik
koled a pak se rozešli domů.

23. 12. Betlémské světlo
Poslední předvánoční akcí bylo rozdávání
Betlémského světla před katedrálou. Za náš oddíl se tam
kromě Siggiho objevila jen Anežka. Zde jsme si opět
zazpívali koledy, popřáli si hezké vánoce a se světlem jsme
se rozešli domů

Co nás čeká
Leden
25. 1. Odpolední procházka
V sobotu 25. 1. se uskuteční malá oddílová výprava. Sraz
je v 14 hodin na zastávce autobusu U Čechů a nebo ve 14. 30 na
zastávce ve Svinarech. Návrat bude okolo 16.30 k naší
klubovně. S sebou si každý zabalí malou svačinu, pití a
jízdenku na autobus. Další informace budou zveřejněny na
schůzkách.

Březen
1. -4. 3. Prázdninový úlet
Jak již víte na část jarních prázdnin se vydáme do Liberce.
Předpokládaná cena této výpravy je stanovena na 900,-Kč ( v
ceně je zahrnutu ubytování, strava, doprava do Liberce a zpět,
vstup do IQ a aquaparku). Prosíme o předávání přihlášek do
konce ledna.
A dále jen významnější akce letošního jara:

Duben
25. - 27. 4. Jarní víkendová akce (místo zatím nesdělíme)

Červen
6. - 8. 6. Vylodění na Seči
Termíny si prosím zaznamenejte do vašich diářů a informace o dalších
akcích oddílu přineseme v dalším čísle časopisu

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 a také účast na
dalších oddílových akcích. Přihlášky začneme rozdávat v
polovině března

Úklid klubovny
V lednu uklízí klubovnu družiny:
14. 1. družiny Delfínů a Lišek
29. 1. družina starších skautů

Registrace 2014

Svátky a narozeniny v lednu
Narozeniny:
1.1.
Eliška, Natálka
22. 1. Stopař
31. 1. Jonáš
Přejeme všechno nejlepší.
Svátky:
V lednu nikdo z nás svátek neslaví

Významné dny v lednu
1. 1.
27. 1.

Obnovení českého státu
Den památky obětem holocaustu

Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Zde připomínáme zaplacení 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
A jsme na konci tohoto časopisu, ale na začátku nového
roku. Proto nám ještě na závěr dovolte ještě zopakovat přání
všeho dobrého v tomto roce. Těšíme se na společná
dobrodružství a zážitky jak na schůzkách tak především na
větších akcích oddílu
Siggi, Sváča, Sova Kaťák, Světluška, Pepek a Lékárník
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