Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Už je to opět ten krásný čas adventní. Čas, kdy se všichni
těšíme na nejkrásnější svátky roku, kdy budeme mít čas se
sejít s přáteli a užívat si klidu a pohody. Než však tento čas
nastane, je před námi ještě spousta úkolů. Musíme dojednat
zimní tábor, sejít se na vánoční schůzce a tak dále. A protože
toho máme do dnešního čísla poněkud více, nebudu
zdržovat dlouhým úvodem a přeji vám pohodové čtení.
Siggi

Co se událo v listopadu
Než se vrátíme k událostem v listopadu ještě se krátce
vrátíme k našemu úletu do Plzně.
Pátek 30. 10.
Páteční ráno jsme začali tím, že kluci udělali snídani, ale
většina holek pomáhala. K snídani jsme měli rohlíky s
Ramou a marmeládou. Hned po snědení snídaně a vypití
čaje jsme si šli sbalit batohy na výlet a hurá na autobus. Na
konečné jsme přestoupili na druhý autobus a s tím jsme
dojeli také na konečnou. Ovšem v druhém autobuse Vanilka
zapomněla baťůžek, ale dopadlo to dobře! Přijel nám
dalším spojem. Potom jsme vyrazili k Dolanskému
rybníku, kde jsme hádali názvy ryb. Turistickou cestou
jsme došli na kraj lesa, kde jsme si také zahráli pár
her.Museli jsme také zdolat ukrutný sráz od řeky na vrchol
cesty, ale všichni to statečně zvládli! Na Zábělé jsme si dali
další přestávku, hry a oběd. A poté už jen cesta zpět do
klubovny. Večer bylo dlouhé licitování o uplynulém dni a
také jsme doskládali úplný obrázek z puzzlí, které jsme
celý pobyt sbírali za správné chování či za správné
odpovědi. A takhle skončil pátek...
Sobota 31. 10.
V sobotu ráno holky tajně vstaly dřív, aby nás
překvapily, že už jsou připravené a sbalené. Potom se jako
každé ráno začala připravovat snídaně. K snídani byla buď
sýrová pomazánka, nebo klasický chleba s marmeládou. Po
snídani se dobalily věci do batohů a poklidily se místnosti,
ve kterých jsme spali. Poté se všechny věci snesly dolů do
chodby a všichni vyrazili natěšeně do tělocvičny. Tam jsme
si nejdříve zalozili na lezecké stěně a také si zahráli různé
hry. Potom už byl nejvyšší čas odejít a tak se šel každý
převléknou. Každý dostal svačinu a šup na vlak! Na nádraží
jsme šli samozřejmě pěšky a tak si většina dětí začala
stěžovat na váhu svého batohu. Když jsme šťastně dorazili
na nádraží, měli jsme dost času nato, aby jsme se stihli
nasvačit! Potom pro nás přijel rychlík vyšší třídy, který měl
dokonce elektrické zásuvky a vyklápěcí stolečky. V Praze
jsme přesedli na přímí vlak do Hradce a potom už jen
HURÁ DOMOVE!!!
(Zapsala Žabka a Čokoláda)
Podzimní návštěva tělocvičny 14. 11.
Druhou listopadovou sobotu jsme se opět vydali do naší
oblíbené tělocvičny v Malšově Lhotě. Letos byla však účast
nejslabší za celou dobu. Sešlo se nás pouze sedm, ale i

Číslo: 4 prosinec 2015

ročník XIV.

v tomto počtu jsme
si tělocvičnu
Jednička
náramě užili.
Hradec Králové
Nejprve proběhla
rozcvička, abychom
si prohřáli a protáhli
svaly a mohli
provádět různé
cviky. Tématem
letošní tělocvičny
byla příprava na
horolezeckou
expedici. Tak jsme
soutěžili v různých
horolezeckých
dovednostech. První
úkol, který nás čekal
bylo přenášení
zásob do základního
tábora. Naše zásoby
Malšova Lhota 14. 11. 2015
představoval
volejbalový míč. Rozdělili jsme se na dvě skupinky a štafetově
jsme míč přenášeli. Aby to nebylo tak jednoduché měli jsme na
cestě různé překážky. Museli jsme překonat lavičku, podlézt
kozu a dotknout se pódia a běžet zpět. Nejprve jsme nosili
balon v rukách před sebou, pak za zády. Soutěže skončili
remízou. Tím se oba tými posunuli do základního tábora. Pak
na expedice čekaly další nástrahy. Cesta vedla přes
ledovcovou trhlinu, kterou jsme museli přeskočit. Také jsme
postupně přeskakovali z žíněnky na žíněnku, které jsme po
každém kole posouvali dál a dál od sebe. Na další naší cestě
jsme prověřili jakou máme sílu v rukou. Byla totiž před námi
kolmá stěna. Abychom ji mohli zdolat museli jsme vyšplhat po
tyči až úplně nahoru. Mezi nejlepší lezce patřil Jonáš a Kuba.
Postupně jsme zdolávali jednu překážku za druhou až jsme se
ocitli v cíli naší cesty. Po dvou hodinách běhání, skákání a
šplhání jsme byly v cíli. Příjemně unaveni jsme naši expedici
ukončili pokřikem, rozdali si pamětní lístky a vydali se na
autobus. Na zastávce u Čechů už na nás čekali naši rodiče. Tak
nakonec i v malém počtu jsme si letošní tělocvičnu užili.
Skautský oddíl

28. 11. Národní potravinová sbírka
Letos jsme se poprvé jako skauti zúčastnili 3. ročníku
potravinové sbírky. Naším úkolem bylo rozdávání letáku o
sbírce a vybírání potravin od lidí, kteří nakoupili potraviny pro
potřebné. Vybrané potaviny budou Potravinovou banku v
Hradci distribuovány do azylových domů, rodinám v nouzi a
dalším lidem v obtížné životní situaci. Ke sbírce jsme si
vybrali Tesco ve Futuru. Zde jsme obětavě rozdávali letáky a
vybírali potraviny od osmé hodiny ranní až do osmé hodiny
večerní. Za tuto dobu se nám podařilo vybrat potraviny o
celkové váze přesahující jeden a půl tuny. Kromě roverů z
našeho oddílu se sbírky zúčastnili i další oddíly z našeho
střediska a také ze střediska svatého Jiří na Novém Hradci.
Chtěl bych všem účastníkům poděkovat za vzornou
reprezentaci skautů a za ochotu věnovat svůj čas pomoci se
sbírkou.

28. 11. XIV. ročník hry na starém městě
“O poklad hradeckých měšťanů”
V tradičním listopadovém termínu se uskutečnil již XIV.
ročník hry na starém městě. I v letošním roce byla účast
veliká. Na srazu u kašny na Malém náměstí se opět sešli
světlušky, vlčata, skautky i skauti ze všech hradeckých
středisek. Po úvodu ke hře, o který se tentokrát postarali
naši roveři, se všech osmadvacet hlídek rozešlo po starém
městě, aby plnily zadané úkoly. Během hry je nečekaně
napadali husité, které představovali Večerníček, Miska,
Gůgl z našeho oddílu a Buky, Mája a Pája od Štik. Letošní
novinkou byl také hádankář, který se objevil během hry na
třech různých místech. Hádankáře představovala
Amazonka. Po dvou hodinách běhání po starém městě a
pátrání po úkolech se všechny družiny sešly na
Pivovarském náměstí. Zde proběhlo vyhodnocení první
části hry a následovalo předání dopisu s popisem cesty za
pokladem. Když se družinám podařilo sestavit dopis
vyběhly podle popisu hledat poklad. Letošním absolutním
vítězem se stala družina z 6. oddílu. Ta nejen, že našla
poklad jako první, ale i vyhrála první část hry. Naše družina
mladších také letos byla velice úspěšná. Ta ve složení
Vanilka, Viktorka, Jonáš, Vojta, Kuba a David skončila na
krásném druhém místě. Celou hru jsme zakončili rozdáním
diplomů a cen vítězům. Všichni ostatní si odnesli na
památku čokoládovou minci a pamětní lístek. Úplný závěr
patřil pokřikům jednotlivých oddílů.

500. Schůzka
Během února se uskuteční již 500. Schůzka našeho oddílu. Jak
někteří z vás vědí, že tyto schůzky se konají na různých
zajímavých místech. Během těchto schůzek jsme navštívili
budovu Filharmonie, Muzeu apod. Kde se bude konat naše
pětistá schůzka je zatím překvapení. Ale už nyní můžeme říci,
že se bude konat v pátek.

Intercamp 2016
Po dlouhém otálení jsme se rozhodli, že se letos zúčastníme
mezinárodního setkání skautů pod názvem Intercamp. Letošní
setkání se bude konat v Josefově od 13. do 16. května 2016.
Rezervujte si tento termín, abyste se i vy mohli potkat se
skauty z celé Evropy. Setkání je určeno všem ve věku od 11 do
17 let. Další informace budeme postupně doplňovat.

Letní tábor 2016
Už máme vše zajištěné a tak vám můžeme oficiálně sdělit
termín letního tábora. Ten se bude konat na přelomu července a
srpna konkrétně od 23. července do 6. srpna. Naším cílem
bude tábořiště hradeckých Tomíků na Sázavě.

Co s sebou ...
Na víkendovou výpravu
Vše co nosíte na schůzky -oddílové tričko, šátek, zápisník, stezku,
psací potřeby (obyčejnou tužku, propisku, pastelky základní barvy),
trhací blok a navíc vhodné oblečení dle ročního období, spacák,
karimatku, hygienické potřeby, jídlo dle pokynů.

Co se chystá
Prosinec
19. 12. Vánoční schůzka v klubovně
V sobotu 19. 12. proběhne naše tradiční vánoční schůzka.
Sraz je ve 13 hodin v klubovně. S sebou si přineste nějaké
cukroví na stůl, dárky pro kamarády a dobrou náladu.
Sejmeme se v krojích. Konec je plánován na 15 hodinu, aby
ti z vás kteří budou mít chuť a čas se vydali na vánoční
vycházku, kterou pro nás připravuje Žabák. Její začátek je v
15.45hodin u Zděné Boudy. Tématem letošní vycházky je
český adventní čas a jeho postavy. Určitě pojďte a užijte si
vánoční adventní čas.

Registrace 2016
Zase je tu čas na vybírání registračního poplatku na rok
2016. I letos je výše registračního poplatku stanovena na
částku 1000,-Kč. Poplatek prosíme plaťte v hotovosti na
schůzkách nejpozději do 20. ledna 2016. (Poplatek zahrnuje
registaci, pojištění, spolkový časopis, pronájem klubovny,
členskou kartu)

Narozeniny a svátky
Narozeniny
7. 12. Tonda
12.12. Večerníček
15. 12. Sova
23. 12. Sváča
31.12. Klíště

23. 12. Betlémské světlo
A poslední akcí, na kterou bychom vás chtěli pozvat je
rozdávání Betlémského světla. Přijďte si s lucerničkou pro
světlo z Betléma. Jako tradičně se sejdeme v 18 hodin před
katedrálou, abychom si společně zazpívali vánoční koledy,
vzali si Betlémské světlo a popřáli si krásné vánoce.

Svátky
17. 12. Dan
22. 12. Šimon
24. 12. Větrník
30. 12. David

Leden
Odpoledne deskových her
Termín bude upřesněn na začátku ledna.

Únor
Zimní tábor v Krkonoších
Jak jsme již informovali emailem tábor byl chvíli v
ohrožení, ale snad je vše na dobré cestě. Více informací k
letošnímu táboru zašleme nejpozději do 10: prosince. Vše
ostatní platí. Zimní tábor se bude konat rámci jarních
prázdnin na chatě Junák ve Velké Úpě.
Termín je od neděle 31. 1. do pátku 5. 2. 2016. Již nyní se
můžete předběžně přihlašovat. Cena tábora je stanovena na
2000,-Kč.

Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Úklid klubovny
Zametení podlahy
Vynesení koše

19. 12. Káňata
19. 12. Veverky

... a na závěr?
Chceme vám všem popřít krásný adventní čas a klidné a
pohodové prožití vánočních svátků. Těšíme se s vámi na
setkání při nějaké z prosincových akcí. Třeba na Vánoční
vycházce, nebo na Betlémském světle. A do nového roku vám
všem přejeme jen to nejlepší a těšíme se na další spolupráci při
činnosti našeho oddílu.
Siggi, Sváča, Kaťák, Světluška, Amazonka, Sqoterka, Morče,Pepek
a Lékárník
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