Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Jsme na prahu nového roku. Dovolte mi tedy, abych vám
všem popřál úspěšný nový rok plný klidu a pohody. Těm,
kteří se letos chystají na přijímačky či maturity, přeji
úspěšné zvládnutí těchto zkoušek. Nám ostatním, aby i v
tomto roce jsme se mohli scházet na pravidelných
schůzkách a pořádat další oddílové akce. Přeji nám všem ať
je to rok plný krásných zážitků a dobrodružství. Čeká nás
určitě hodně práce na přípravách schůzek, robinsonád i
tábora. Také je před námi skautská akademie i Svojsíkovy
závody. Zde by bylo hezké, kdyby se i starším podařilo
uspět a postoupit do dalších kol závodu stejně tak jako se to
podařilo našim mladším. Takže ještě jednou klidný a
pohodový rok 2015.
Siggi

Co se událo v prosinci
20. - 21. 12. Vánoční schůzka
K letošní vánoční schůzce jsme se sešli netradičně
až po sobotním poledni v naší klubovně. Čekala na nás
příprava slavnostní večeře a také odpolední
procházka. Do klubovny jsme se trousili postupně.
Mezi prvními se objevila Žabka, Anežka a Honza. Ty
následovali Stopař, Polárník, Klíště a další. Malého
Dominika Agenta provázely nějaké zdravotní obtíže,
které vyřešil hned po příchodu na nádvoří klubovny.
Ve chvíli bylo po obtížích. Schůzku jsme zahájili
oddílovým pokřikem chvíli po druhé hodině. Pak už
Sváča přidělila jednotlivým členům práci s přípravou
bramborového salátu. Brambory začaly loupat
Terezka, verča, Klíště a Anežka. Žabka se přidala ke
Stopařovi, Honzovi a Polárníkovi, kteří začali loupat
cibuli. Agent s Honzíkem dostali na loupání vajíčka.
Dan s Lukášem ještě dobalovali nějaké dárky a pak se
také přidali k loupačům cibule i brambor. Malí vlčáci
měli vajíčka oloupané za chviličku a tak dostali od
Sváči misku a vajíčka začali protlačovat skrz mřížku.
Jednu chvíli to vypadalo, že miska i s vajíčky spadne
na zem, ale nic se nestalo a všechna vajíčka se jim
podařilo úspěšně zpracovat. Ostatní také končili s
přípravou surovin. Klíště s Anežkou a Ájou se daly do
zpracování brambor. Vosička si vzala velkou vařečku a
začala vše promíchávat. Jak jsme však po chvíli
zjistili, zapomněli jsme sůl a pepř. Naštěstí nás
zachránila Žabka. Zavolala domů a domluvila se na
vyzvednutí chybějících ingrediencí. Salát by l
připraven a my jsme se mohli vydat na sraz letošní
vánoční vycházky, kterou pro naše střdisko připravil
Žabák. Sraz byl u Zděné boudy. Cestou jsme vyzvedli
chybějící ingredience do salátu. Na srazu byl už houf
lidiček. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a vydali se na
putování po Štědrovečerních zvycích. Kousek za
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Zděnou boudou byla první zastávka. Na ní nám Míša
vyprávěla o prvních štědrovečerních zvycích. Jak se
každý hospodář připravoval na Štědrý večer a co vše
tomu předcházelo. A protože jsme byli na začátku cesty a
i Štědrého dne, museli jsme se tedy nasnídat. Ke snídani
se tradičně podával chléb s medem. I my jsme si mohli
vzít kousek chleba namazaného medem. Další zastávka
nás seznámila se zvyky, které dodržoval hospodář okolo
domu. Jak chodil klepat se stromy, aby byla bohatá úroda
a další zvyky. Začalo se pomalu smrákat a přiblížil se čas
štědrovečerní večeře. Na další zastávce byl pro nás
připraven prostřený stůl, na kterém nesmělo chybět nic,
co dříve hospodyňky připravovaly. Ošatka s chlebem, s
luštěninami, pod talíři kapří šupiny, svíčky. Nohy stolu
byly obtočeny řetězem a pod stolem byla i zaseknutá
sekere. Na ni kdo si položil při večeři nohu měl pak celý
rok sílu. Nedá se zde popsat všechny zvyky, které se váží
ke štědrovečerní tabuli. Pak už nás čekala poslední
zastávka, kde byl už stůl prostřen včetně všech dobrot,
které jsme mohli ochutnat. Na břehu Češíku jsme také
mohli zkusit lít olovo, hledat zlaté prasátko, dozvědět se o
naší budoucnosti, či pomazat se medem, abychom byli
celí rok krásní. Poslední zastávka byla u vánočního
stromu u hradiště. Tam jsme si zazpívali několik koled a
popříli si hezké vánoční svátky. Svolali jsme se všichni
dohromady, zkontrolovali, zda jsme všichni a vydali se
zpátky do klubovny. Byli jsme pěkně vyfoukaní a
vymrzlí a tak jsme byli rádi za teplý čaj, který pro nás v
klubovně vařily Světluška, Morče a Sqoterka. Při srkání
horkého čaje jsme si povídali o zvycích vánoc. Jednak o
těch, které jsme viděli na vycházce, tak i těch, které
dodržujeme doma. Po příjemném povídání nastal čas na
slavnostní večeři. Vytáhli jsme si talíře a příbory a čekali
na příděl salátu a řízku. Popřáli si dobrou chuť a dali se do
jídla. Večeře byla výborná. Po večeři přišel čas na
slavnostní chvíli rozdávání dárků. Opět jsme změnili
uspořádání klubovny a vytvořili kruh okolo stromu.
Zpívali koledy a rozdávali dárky. Po rozdání všech darů
nás opustila Vosička, pro kterou si přišel taťka. My
ostatní jsme opět změnili uspořádání klubovny tentokrát
na kino, abychom si promítli fotky z našich letošních akcí
a společně si tak zavzpomínali na zážitky z těchto akcí.
Po promítání následovalo poslední přestavění klubovny.
Tentokrát na spaní. Kluci vytvořili oddělené spaní a my si
mohli chystat karimatky a spacáky. Někteří dokonce
vykonali i večerní hygienu a pak jsme si popřáli dobrou
noc a ulehli. Ráno nás Siggi probudil okolo třičtvrtě na
osm. Nikomu se moc vstávat nechtělo. Ale pomaloučku
všichni vylézali z vyhřátých spacáků a pamalu se ploužili
na hygienu a začali s balením věcí. Honza se pustil do

krájení chlebů na snídani a Klíště, Anežka a Žabka
mazaly chleby máslem a marmeládou. Snídaně byla
výborná. Pak už zbývalo uklidit klubovnu a zabalit
poslední věci a popřát si hezké svátky a po deváté jsme
se rozešli domů.
Vánoční schůzky se zúčastnili - Johanka, Berenika,
Ája, Vosička, Klíště, Anička, Žabka, Anežka, Honzík,
Agent, Stopař, Polárník, Honza, Lukáš, Dan, Morče,
Světluška, Sqoterka, Sváča a Siggi

Co se chystá
Leden
30.1. - 1.2. Zimní úlet o pololetkách
Vzhledem k tomu, že se na tuto akci přihlásili
pouze čtyři účastníci musíme tuto akci zrušit.
Další akce jsou uvedeny pouze orientačně a upřesnění
proběhne v únorovém čísle časopisu. Popřípadě
emailem.
Únor
Skautská akademie

Sloupek z historie

Březen
Generální úklid klubovny
Rok 1931 je ve znamení sjednocení vyšších
skautských jednotek. V tomto roce se spojili hradecká,
Duben
pardubická a náchodská župa v Jiráskovou župu. V tomto
18. 4. Svojsíkovy závody
roce se zástupci Jiráskovy župy zúčastnili v Praze prvního
Květen
tábora Slovanských skautů (Slovanské jamboree).
Cyklovýprava
na Potštejn
Mnohostranná skautská činnost probíhala nejen ve volné
přírodě, nýbrž vyžadovala i pevnou budovu pro zimní
Červen
období. Takovým místem je klubovna a boj o klubovnu je
Středisková výprava
nedílnou součástí historie skautingu. V roce 1931 dostali
Červenec
skauti výpověď ze skautského domova. Nahodilá koupě
18. 7. - 1. 8. Letní tábor
pavilonu veslařského klubu umožnila tento problém
vyřešit. Stavba nové klubovny proběhla za Boromeem, v
Svátky a narozeniny
místech dnešního odborného učiliště. Budova vznikla v
Narozeniny
letech 1931 až 1934, kdy skauti postavili nový skautský
1.1. Natálka
domov vlastníma rukama. Skautský domov měl dvě
22.1. Stopař
klubovny a sál. O výzdobu se postaral nástěnními malbami
Registrace
Břetislav Komárek. Vedle domku se nacházelo hřiště. V
Opět se sešel rok s rokem a s ním i termín pro
sobotu 6. a v neděli 7. října 1934 byla skautský domov
slavnostně otevřen vztyčením vlajky, župním táborovým
zaplacení registračních poplatků na rok 2015. Výše
ohněm, taneční veselicí v sále, průvodem městem,
registračního poplatku pro letošní rok je stanovena na částku
turnajem v odbíjené a stolním tenise a závody skautských
1000,-Kč. Poplatek je třeba zaplatit nejpozději do 21. ledna
hlídek.
2015. Poplatky budeme vybírat hotově na schůzkách.
Hradecký sbor Svazu junáků pod vedením B.
Úklid klubovny
Komárka měl v roce 1934 125 členů v pěti oddílech –
Úklid
klubovny
Veverky
1. chlapecký oddíl - vedl Alois Vanický a zástupce F:
(zametení,
setření
podlahy)
Siegl, - družiny – Rysové, Bobři, Racci, roverská družina a
Papír
Panteři
družina oldskautů
Plast
Jestřábi
1. dívčí oddíl – vedla M. Svobodová, zástupkyně D.
Směs
Delfíni
Kovaříková – družiny – Veverky, Jiřiček, Sojek a později
Odpad
se
vyhazuje
do
nádob
tomu určených v sídlišti nebo
ještě družina Vlčích máků
cestou
domů.
Ne
do
nádob
před
Dřevěnkou!
2. chlapecký oddíl – tvořená smečkou vlčat - vedoucí P.
Beránek, měla čtyři šestky vlčat
Bodování
3. chlapecký oddíl – působil v Kuklenách- vedl J. Bouška,
Prosinec byl relativně krátký a na bodování skoupý. Takže další
zástupce J. Falta
výsledky zveřejníme v dalším čísle.
4. chlapecký oddíl –
vodní oddíl s vedoucím
1. skautský oddíl
J. Heršpic –
... a na závěr?
družiny Vydry,
Ještě jednou pohodový a klidný
Bobři roverská družina
nový rok a těšíme se na setkání
Oblíbeným místem byl
na schůzkách i dalších
ostrůvek u Třebše s názvem
oddílových akcích.
Nesípej, kde skauti získali
Malou loveckou chatu.
Siggi, Sváča, Sova, Kaťák, Světluška,

5) díl Skauting v letech 1930 až 1934
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