Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
před námi jsou jedny z nejkrásnějších dnů roku. Pro ty
mladší je to čas očekávání a splněných přání, pro nás starší
nejprve čas zařizování a shánění, ale potom čas rodinné
pohody. Je tu opět čas adventní. My máme za sebou další
měsíc činnosti a zajímavých akcí. Jen je škoda, že účast
nebyla úplně nejlepší. Tělocvična byla pouze v režii kluků a
na měšťany bohužel nepřišly, ty na které spoléhala
především družina Veverek. Ty pak museli nastoupit sice
oslabené, ale s podporou části Delfínů se úspěšně popraly s
pokladem. Doufejme, že na další akce bude účast lepší. To
je také jedno z našich přání pod letošní vánoční strom. Ty
další si necháme pod samotný stromeček. Užijte si letošní
adventní čas bez shonu a užívejte tento čas v klidu a
pohodě.
Siggi

Co se událo v listopadu
15. 11. Návštěva tělocvičny
Jak už se stalo takovou podzimní tradicí i letos jsme měli
domluvenou návštěvu tělocvičny v Malšově Lhotě. Na
srazu u Čechů nás mnoho nebylo. Účastníci se dali počítat
na prstech jedné ruky. Naštěstí před školou byli další. Ale
jenom samí kluci. Dívčí část oddílu zachraňovala
Světluška. Tématem letošní tělocvičny byl "Parkour".
Různé disciplíny si pro nás připravil Čertík se Stopařem.
Nejprve jsme jen poskakovali po tělocvičně, pak
přeskakovali žíněnky, zkoušeli kotouly a další artistické
kousky. Chvíli jsme si také museli odpočinout a doplnit
síly. S novými silami jsme se pustili do dalších her. Po
tělocvičně jsme rozestavěli různé náčiní a začali hrát
netradiční vybíjenou. Mohli jsme se ukrývat za různé
překážky a tím stěžovat vybití. Bylo to opravdu zajímavé.
Třeba taková švédská bedna byla pro tyto účely ideální. Jen
jsme si museli dát pozor, aby někdo nehodil malého
padáčka a tím nás nezaskočil. Nebo zase taková žíněnka
opřená o lavičku byla parádním úkrytem. Hráli jsme vždy
až do posledních tří hráčů. Pak už to byla bitva jen, kdy se
házel balon přes celou tělocvičnu. Tuto vybíjenou jsme
museli pro velký úspěch zopakovat asi třikrát. Možná i
proto, že v jednom z prvních kol byl vybitý Čertík hned
mezi prvními. Mezi těmi, kdo se probojoval až do
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posledních bojů byli i naše vlčata Agent i Mates. Ti využívali
jednak své mrštnosti a i své výšky, která je dělala obtížně
zasažitelnými. Nejlépe na tom byl David. Ten se schoval za
schody a byl nedobitný. Po této smršti následovala přestávka.
Všichni byli vyčerpaní a bylo třeba se připravit na další hru v
režii Světlušky. Jedna z nich byla trošku upravená hra na Vlka
a ovečky, tentokrát aby vlk někoho chytil, musel ho neprve
zvednout tak, aby se oběť nedotýkala země. Pro samotného
vlka to nebylo nic snadného, ale jakmile začali kluci na vlčí
straně převažovat, seběhli se vždy jako piraně na svou obět a ta
neměla šanci. Dva týmy poté spolu soupeřili v běhu s přidáním
hry kámen-nůžky-papír nebo v předávání míčku bez použití
paží. Na závěr jsme se ještě proběhli po tělocvičně při honičce
a celou naší návštěvu jsme zakončili pokřikem oddílu a
rozdáním pamětních lístků. Na závěr musíme poděkovat
Čertíkovi a Stopařovi za přípravu "Parkouru" v tělocvičně.
Tělocvičny se zúčastnili: Čertík, Stopař, Lukáš, Lukáš ml.,
Radek, Polárník, Agent, Mates, David, Světluška a Siggi

22. 11. XIII. ročník hry
“O poklad Hradeckých měšťanů”
Letos již po třinácté se sešli skautky a skauti z Hradce
Králové a okolí na své tradiční hře na starém městě. I letošní
rok byla účast veliká a tak jsme mohli na startu závodu přivítat
členy snad ze všech hradeckých oddílů a i z oddílu ze Stěžer.
Úvod hry patřil tradičně roverům z našeho oddílu. Pod
taktovkou Kaťáka si pro nás připravili krátkou scénku z
husitského období. Touto scénkou jsme se přenesli do doby
středověku, kdy bylo naším úkolem pomoci vážené hradecké
šlechtičně s hledáním pokladu. Po tomto divadelním úvodu se
pak všechny zúčastněné družiny rozešly na svá startovní
stanoviště, aby se připravily na hru. Každý z týmu si uvázal na
pravý loket barevnou stuhu, aby bylo zřejmé jakou barvu
zastupuje. Dále se družina seznámila s úkoly, které je čekají a
naplánovala taktiku postupu. Ve stanovený čas se všechny
družiny rozeběhly plnit letošní úkoly. Ty se nacházely v
prostranství starého města. Mezi letošní úkoly například
patřilo. Jaké domácí zvíře naleznete na levé věži katedrály,
jaký strom naleznete na Letní scéna a ještě asi dvacet pět
dalších. Na projití všech úkolů měly družiny časový limit dvě
hodiny. Ale nejen plněním úkolů byly družiny zaměstnané.
Když se náhodou v její blízkosti objevila družina s jinou
barvou vypukla malá přestřelka papírovými koulemi. Stejně
tak, když družinu objevil nějaký potulný husita. I před ním se
musela mít družina na pozoru, aby nepřišla o cenné životy. Po
uplynutí času se družiny shromáždily na Pivovarském
náměstí, kde proběhlo vyhodnocení první části. Pak každá z
družin dostala rozstříhaný dopis, který popisoval cestu k
pokladu. Po krátké chvilce se začalo náměstí vyprazdňovat a
družiny utíkaly do Jiráskových sadů hledat poklad. Asi za
dvacet minut byl poklad objeven. Vyhodnocení celé hry
proběhlo opět u kašny na Malém náměstí. Vítězem letošního
ročníku se stala družina z 17. oddílu Sluníčka. Ta si odnesla
pohár pro vítěze a drobné dárky. Ostatní účastníci si
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měšťanku,Kuhůtu od Věže. Velice děkuji Kaťákovi za tak
úžasné jméno Mé služby, jakožto mobilní nápovědy,
nevyužívalo mnoho účastníků. V poslední fázi hry jsem se
spíš vnucovala a dokonce jsem byla nucena zlevnit cenu za
radu. Nakonec snad ani rad nebylo příliš zapotřebí. Poklad
byl uschován velice pečlivě, sama bych ho asi nenašla.
Naštěstí všichni účastníci byli velice šikovní a poklad
nalezli. Naše družina kluků se umístila na krásném třetím
místě. Letošní ročník se mi velice líbil, jen nemusela být
taková zima
Děkujeme i Kavárně na Kole za pomoc s organizací letošní
hry i za výbornou kávu.

Sloupek z historie
4) díl – Rozvoj skautingu v letech 1923 až 1930
V roce 1923 byl vyřešen problém skautských
kluboven získáním místnosti Dobroslovavy ve
Studentském domě (budova dnešního divadla Drak). V
tomto roce také skauti z Hradce tábořili v Orlických
Horách, Adršpařských skalách, Českém ráji na Sázavě a v
Krkonoších.
Toto období je poznamenáno i jistou nestabilitou členstva,
které bylo způsobeno odchodem mnoha starších chlapců a
dívek za existencí (škola, vojna) a mnozí vedoucí byly
překládáni jinam – A. Podhorská odešla do Banské Bystrice
apod.
Za první republiky působilo v Hradci nezávisle na sobě
několik oficiálních skautských skupin – např. Skauti
Dělnických tělovýchovných jednot (DTJ), Spartakovi
skauti práce (skauti komunistické strany) nebo Liga lesní
moudrosti (woodcrafteři) a další. Díky vnitro spolkovým
neshodám je toto období poznamenáno přeléváním oddílu
z jednotlivých skautských organizací do jiných.
V roce 1928 szemřel zakladatel skautingu v Hradci Otomar
Tomášek. V tomto roce se skauti zúčastnili oslav
desetiletého výročí vzniku republiky a to odhalením
pomníku T. G. M a účastí na ohňové štafetě na Kunětickou
horu.
Rok 1929 je významný pro Hradec třemi událostmi: přivítaní
T.G.M v Hradci, dále účastí B. Komárka na 3. mezinárodním
setkání skautů (Jamboree) v Birminghamu v Anglii a založením
první smečky vlčat v Hradci Králové – založil B: Mucha
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Co se chystá
Prosinec
20. - 21. 12. Vánoční besídka s přespáním
Sraz na letošní vánoční besídku bude v sobotu 20. 12. ve
14 hodin v naší klubovně. S sebou si každý zabalí skautský
kroj, věci na spaní a hygienu, věci na odpolední vycházku,
dárek pro kamarády a další věci dle instrukcí na schůzkách.
Konec bude v neděli 21.12. okolo 9 hodiny.
23. 12. Betlémské světlo
Tradiční rozdáváni Betlémského světla před katedrálou.
Přijďte si zazpívat koledy a nasát vánoční atmosféru. Začátek
je v 18 hodin.

Leden
30.1. - 1.2. Zimní úlet o pololetkách
Letos se místo jarního úletu a zimního tábora uskuteční úlet o
pololetkách. Společně se vydáme do Jilemnice, kde využijeme
zrekonstruovanou skautskou klubovnu jako základnu pro naše
putování po okolí. Bližší informace přineseme v dalším čísle
časopisu. Ale aby se tato akce mohla uskutečnit musí se přihlásit
minimálně 12 členů oddílu. Předpokládaná cena bude okolo 550 Kč.
Přihlášky prosím posílejte do 20. prosince.

Svátky a narozeniny
Narozeniny
12.12. Večerníček
15.12. Sova
23.12. Sváča
31.12. Klíště
Svátky
17.12. Dan
21.12. Natálka
30. 12. David

Registrace
S koncem roku se opět přiblížil termín na placení
registračních poplatků na rok 2015. Výše registračního
poplatku pro letošní rok je stanovena na částku 1000,-Kč.
Poplatek je třeba zaplatit nejpozději do poloviny ledna 2015.
Poplatky budeme vybírat hotově na schůzkách.

Úklid klubovny
Úklid klubovny
Panteři
(zametení, setření podlahy)
Papír
Jestřábi
Plast
Delfíni
Směs
Lišky
Odpad se vyhazuje do nádob tomu určených v sídlišti nebo
cestou domů. Ne do nádob před Dřevěnkou!

Bodování
Mladší

Starší
Jednotlivci
1. Johanka, Jindra
1. Anežka, Polárník
2. Kroksi, David
2. Klíště, Lukáš, Myšpulín
3. Elenka, Berenika a Lukáš (J) 3. Žabka, Stopař
Družiny - účast
1. Lišky
1. Panteři
2. Delfíni
2. Káňata
3. Jestřábi
3. Veverky

... a na závěr?
Krásné prožití adventního času, pohodové a klidné
vánoční svátky a v novém roce vše jen to nejlepší vám všem
přeje
Siggi, Sváča, Sova, Kaťák, Světluška, Pepek a Lékárník
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