Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
tak máme za sebou vánoční prázdniny a oslavy Nového
roku a před námi je jako nepopsaný sešit rok nový. Tak vám
všem na jeho počátku přeji, až si na konci tohoto roku
budete listovat tímto sešitem, abyste tam našli jen samé
krásné vzpomínky. Doufám, že k nim částečně přispějeme i
my programem našeho oddílu. Máme toho v plánu v tom
novém roce opět hodně. Bude záležet jen na vás kolik se nás
na společných akcích sejde, abychom některé z nich
nemuseli k malému počtu účastníků rušit. A tak na úvod
nového čísla vám všem chci ještě jednou popřát krásný a
úspěšný nový rok. V něm hodně zdraví, štěstí, rodinné
pohody a společné prožití krásných zážitků při oddílových
akcích.
Siggi

Co se událo v prosinci
Letošní prosinec byl na události opravdu bohatý.
Pojďme se společně podívat na proběhlé události.
Družinové schůzky s vařením
I letos nám Sváča připravila několik několik zajímavých
receptů, abychom vyzkoušeli naše kuchařské dovednosti.
Mladší vyráběli různé pomazánky. Ať slané, tak i sladké.
Přesné recepty mladších si už přesně nepamatuji, ale přece
jenom několik postřehů mi utkvělo. Tak třeba to jak Vanilka
strouhala čokoládu. Aby byla čokoláda na všem cukroví,
postavila se na židli a strouhala čokoládu z výšky. Další
postřeh byl ten, že když jsme chtěl ochutnat na konci
schůzky nějakou dobrotu, už žádná nebyla. Tak se to vše asi
podařilo na jedničku a recepty byly výborné.
To starší měli úkol o něco složitější. Měli si nejprve vyrobit
dračí vejce a to pak naplnit ovocným salátem. A jak se
takové darčí vejce dělá? To vezmete nafukovací balónek,
který trochu nafouknete a položíte ho na hrneček. Pak
rozpustíte čokoládu a balonek opatrně poléváte až na něm
vytvoříte vrstvu čokolády. Celé to pak necháte
vychladnout, balonek vyjmete a dračí vejce je hotové. A jak
to probíhalo ve skutečnosti? Už nafouknutí míčků byl pro
někoho problém. Sice ne s nafouknutím, ale se zavázáním.
Protože někdo zavázal míček málo a ten se mu po chvíli
vyfouknul. Nakonec se tato první fáze podažila všem.
Mezitím Básník s Berčou nakrájeli ovoce na salát. Pak
přišla druhá fáze a tou bylo polévání balónků čokoládou.
První to zkusily Čokoláda, Amazonka se Žabkou a povedlo
se. Pak pokračovali kluci Šerpa, Dan a Číňan. Danovi a
Šerpovi se podařilo čokoládu nanést bez problémů. To když
začal s polevou Číňan, to bylo teprve zajímavé. První asi
dvě lžičky se povedly nanést v pořádku, ale při třetí došlo k
výbuchu balonku a čokoláda byla úplně všude. Číňan si
proto musel otřít čokoládu z oblečení, ze stolu a odhodlal
se, že vše zkusí znovu. Než si našel další balonek, vytvořili
si dračí vejce Básník, Berča a Johanka. Číňan se mezitím
připravil k druhému pokusu. První a druhá lžíčka byla opět
v pohodě, dokonce i ta třetí, ale se čtvrtou to opět přišlo.
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Výbuch a čokoláda všude. Nikdo jiný neměl se políváním
balonku takovou smůlu jako Číňan. Ale i on to po druhém
neúspěšném pokusu nevzdal. Do třetice nafoukl balonek a
chystal se na polévání. To už všichni odložili svoji práci a šli se
podívat, jak to dopadne potřetí. Vypadalo to dobře. Čokoláda
se krásně rozlévala po balonku a v tom prásk. Balónek opět
prasknul a čokoláda byla opět všude. To už Číňana naštvalo a
už odmítal další pokus. Byl totiž jediný, komu stále praskaly
balonky. Amazonka a další děvčata se nad Číňanem slitavala a
vyrobila i jemu dračí vejce. Je zajímavé, že jim balonek
neprasknul. Když byla čokoláda ztuhlá, byl čas vyfouknout
balonky a vyjmout vejce. Proto většina balonky propíchla a
nechala pomalu vypuštět vzduch. Ale i při pomalém
vypouštění praskaly kraje skořápek. Tak většině zbyla jen
malá mistička. Možná příště bude chtít povrch balonků něčím
natřít, aby se čokoláda na balonky tak nelepila. Do malých
mističek se moc ovocného salátu nevešlo, ale i tak si myslím,
že i starší si užili letošního vaření až dost. Salát samozřejmě
nezbyl. Když se nevešlo do vajec, snědli jsme ho lžícemi
přímo z misek.

19. prosince vánoční schůzka
Tématem letošní schůzky bylo poslání dopisu Ježíškovi.
Schůzku měla na starost Amazonka, která připravila námět
celé schůzky a rozdala i úkoly ostatním s přípravou této
schůzky. Sešli jsme se v hojném počtu a schůzku zahájili
tradičně oddílovým pokřikem. Rozdělili jsme se na tři družiny
a dali se do soutěžení. Prvním naším úkolem bylo nalézt papír
na dopis. Papír byl ukryt pod pinpongovým stolem před
klubovnou. I takto jednoduše uložený papír bylo obtížné
nalézt. S nepořízenou se vrátil Jonáš, Šimon, Anička a další.
První, komu se podařilo skrýš vypátrat byla Vanilka. Pak už se
dařilo nalést papír postupně všem. Když už jsme měli papír,
mohli jsme začít psát vlastní dopis. Ale aby to nebylo tak
jednoduché, dostali jsme pět písmen, kterými měly začínat
věty v dopise. I s tím si družiny úspěšně poradily. Dopisy to
byly někdy docela zvláštní. Číňan společně s Básníkem,
Šimonem, Kubou a Agentem zakomponovali do svého dopisu
cosi o báječném BMW. Sice nevím, co to mělo společného s
přáním, ale zadání splnili. Nyní jsme museli zjistit adresu, kam
dopis máme poslat. Tu nám sdělila Sqoterka pomocí šifry.
Nebylo to vůbec jednoduché šifru rozluštit a zjistit správnou
adresu. Nakonec se nám to s několika nápovědami podařilo.
No byl před námi poslední úkol. Dopis poslat. K tomuto účelu
jsme měli za úkol sestrojit létající stroj, který unese náš dopis.
A tak se každá z družin dala do konsruování báječných
létajících strojů. Některá z družin zvolila tradiční vlaštovku,
ale děvčata si zkusila sestrojit tajemný létající trojúhelník. To
už byl ale čas na rozdávání dárků. Pod stromečkem se nám jich
navršilo spustu a tak nám chvíli dalo, než jsme je všechny
rozdali. Zde musím vyslovit velký dík Žabce a Čokoládě popř.
dalším neznámým, kteří připravili spousty dárků pro členy
oddílu a také Básníkovy za krabici perníků. Děkujeme. Po
rozdání dárků už byl čas jen na oddílový pokřik, rozdání PFek
a popřání hezkých Vánoc.

Vánoční vycházka

18. - 19. 3. Výprava do džungle

Chvíli po skončení naší vánoční schůzky začínala tradiční
Žabákova vánoční vycházka. Letos se do ni zapojilo i
několik našich Rangers (Morče, Nšoči, Sqoterka a Klíště).
Tématem letošní vycházky byly různé adventní postavy. A
tak jsme měli během procházky se možnost setkat s
Barborkami, které nám rozdávaly perníčky. Na dalším
zastavení na nás čekal Ambrož, který rozhazoval bonbony a
pak děti honil, další byly Klofcové báby, které nás
pomazaly medem nebo nějakým sádlem. Předposlední
postavou byla Perchta. Z té šel opravdu strach. Honila malé
děti, které se vydaly na procházku a chtěla jim párat břicha.
Poslední postavou byla Lucie, která rozdávala dětem
prskavky. Poslední zastavení bylo u ozdobeného vánočního
stromu na Hradišti. Zde jsme si zazpívali koledy a také si
popřáli krásné Vánoce.

A aby to nebylo našim hochům líto je pro ně připraven
krátký víkend s přežitím v džungli. Více informací přinese
další číslo časopisu.

23. 12. Betlémské světlo
A poslední akcí letošního prosince bylo tradiční rozdávání
Betlémského světla. Před katedrálou se sešli opět skauti z
celého Hradce, aby si popřáli krásné vánoce a domů si
odnesli Betlémské světlo. Z našeho oddílu jsem tam zahlédl
Tondu, Žabáka, Johanku a Wosu.

Co se chystá
Leden
500. schůzka v netradičním prostředí
Vše je domluveno. Tak vás všechny chceme pozvat v
pátek 22. ledna do nového planetária. Sraz je v 17.45 hodin
před planetáriem na Novém Hradci. S sebou si každý
vezme skautský kroj nebo oddílové tričko. Plánovaný
konec je okolo 20.30 hodin opět před planetáriem. Máme
zamluveno docela dost míst a rádi bychom pozvali i rodiče.
Proto se prosím hlaste nejpozději do 17. ledna, abychom
volná místa nabídli rodičům.

Únor
Zimní tábor v Krkonoších
Jak jsme již informovali emailem, polární expedice 2016
byla pro malý zájem účastníků zrušena bez náhrady.

12. února Stínadla volí Velkého Vonta
Letos poprvé budeme moci překročit Rozdělovací ulici a
vklouznout do tajemných uliček Stínadel a podívat se jak se volí
Velký Vont. Sraz na tuto akci je v pátek 19. 2. v 17hodin v
klubovně a konec bude okolo půl osmé opět v klubovně. Pokud
možno přijďte v dobovém oblečení začátku minulého století a
nezapomeňte se do klopy zapíchnout žlutý špendlík, aby vás
Vontové nepoznali.

Duben
1. 4. Oddílová aprílová schůzka
Oddílová schůzka v klubovně

22. - 24. 4. Tradiční jarní robinsonáda
Opět se vydáme na tradiční svatojiřskou robinsonádu
do blízkého či dalekého okolí.

Květen
7. - 8. 5. Závody světlušek a vlčat
13. - 16. 5. 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. Registrační poplatek činí 560,-Kč. Za dopravu, stravu
cenu ještě upřesníme, ale nemělo by to přesáhnout částku
300,-Kč. (Více na http://www.intercamp2016.cz/). Další info
bude následovat.

28. 5. Výprava s rodiči

Červen
17. - 19. 6. Stavba tábora

Červenec
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.

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
25. 1. Anežka
Svátky

26. -27. 2. Oslavy narozenin BP
Na konec února připadá narození zakladatele skautingu sira
Badena Powella a jeho ženy Olave. A tak v tento čas se schází
skauti na celém světě ke Dni zamyšlení. I my se přidáme k tomuto
svátku. Sejdeme se v klubovně v pátek 26.2. v 17 hodin. S sebou
si každý vezme skautský kroj věci na spaní a na ven, spacák, jídlo
na večeři a na snídani. Naše akce bude ukončena v sobotu 27.
února o půl dvanácté dopoledne.

Březen
18. - 20. 3. Velké svícení v Havlíčkově Brodě
Celostátní setkání světlušek. Za náš oddíl se na setkání
podívá také naše družina světlušek společně se Sváčou.
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Úklid klubovny
Zametení podlahy
Vynesení koše

13.1. Veverky 26. 1. Jestřáby
27. 1. Lišky

... a na závěr?
Vám všem chceme popřát krásný a pohodový nový rok, rok
klidu, zdraví a štěstí a těsíme se s vámi se všemi na oddílových
akcích nashledanou
Siggi, Sváča, Kaťák, Světluška, Amazonka, Sqoterka, Morče,Pepek
a Lékárník
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