Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče
Jedničkářů,
zdravím vás všechny na začátku letošního adventního času.
O adventu se říká, že je to čas očekávání, zklidnění a čas příprav
na asi jedno z nejkrásnějších období roku. Před námi je také čas,
kdy se už nebudeme plahočit ve tmě po Plachtě či sportovat na
hřišti. I náš prosincový program bude takový klidnější. Co nás
konkrétně čeká vám zatím neprozradím, ale vše se samozřejmě
dozvíte v pravidelných rubrikách. A než se k nim prokoušete
můžete zavzpomínat na vycházku na Plachtu i na měšťany.
Protože toho máme do tohoto čísla hodně s úvodem už končím a
přeji pohodové čtení.
Siggi

Co se událo listopadu
2. 11. Daruj krev se skauty
Pod vedením Žabáka se uskutečnil další ročník této
významné akce. Letos měl náš na této akci opět početné
zastoupení. Drahocenou tekutinu darovala mamka Čelovky,
Sváča, Sqoterka a Žabák.

Družinové vycházky
V listopadu čekala na naše družiny malá vycházka. Vždy v
úterý se jedna z družin vzdala pohodlí klubovny a vyrazila na
večerní procházku na Plachtu. Počasí bylo pro každu z družin
jiné. Na první vycházce Modré družiny doznívaly první letošní
mrazíky. V rámci druhé vycházky Zelené družiny zase začal
padat sníh, při třetí byla část cesty tak rozmoklá, že Sváča s
Červenou družinou museli jít trošičku jinou trasou. A poslední
se na vycházku vydala Žlutá družina společně s Hraničáři. Jejich
vycházku také provázelo mrazivé počasí. Během této vycházky
se družiny podívaly na Plachtu, šly podle navigace, zapsaly se
do oddílové krabičky ukryté v kořenech borovice a také se
upatlaly od vosku ze svíček, kterými si svítily na zpáteční cestu.
A zde je zajímavá vycházka Červené družiny se Sváčou:
V druhé polovině listopadu na nás přišla řada a tak jsem se s
Červenou družinou vypravila místo schůzky v klubovně hledat
poklad na Plachtu. Sešli jsme se všichni, každý vyzbrojený
nějakým světýlkem. Někdo měl čelovku, někdo baterku a já
mobil :P (z nějakého záhadného důvodu totiž moje čelovka
přestala spolupracovat). A pro jistotu jsem v batohu nesla
svíčky. Od klubovny jsme se vydali přes lávku a kruhový objezd
směr Plachta. Navigace nás vedla dobře, i když Meloun o ní
chvilku pochyboval a myslel si, že nás vede jiným směrem.
Chyba ale nebyla v navigaci. Ale nakonec zjistil kudy a tak nás
část cesty vedl. Postupně se vystřídal se Žižkou a Filipem. Část
cesty od klubovny a kolem paneláků byla ještě osvětlená
pouličními lampami a tak jsme šetřili baterky a nesvítili. Měli
jsme ale spoustu času si povídat. A tak jsme si povídali. Když
jsme přešli přechod a dostali se na začátek panelové cesty,
najednou se mě Ája zeptala „ A Sváčo z které ty jsi země?“
Trošku mě to zaskočilo, ale odpověděla jsem, že z Česka a proč
se vlastně ptá. Prý tak nějak divně mluvím. A to už jsem se
musela zasmát a doplnila jsem, že su z Moravy. Zbytku oddílu
už asi výrazy jako „z kama, z tama, su, bydlíjou, víjou“ a
podobné nepřijdou divné, ale Ája a ostatní nováčci to ještě
neznají. Každopádně na začátku panelové cesty jsme museli
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rozsvítit naše světýlka, protože byla tma a už bychom neviděli na
cestu. Ve vedení podle navigace jsme se zase vystřídali a
pokračovali dál. Byla to docela zábava. Čelovka sice říkal, že to tam
zná, protože tam často chodí, ale přesto jsme šli všichni pohromadě,
aby se někdo neztratil. Po cestě jsme se Šimonem hledali schované
upíry. Přišli jsme až k hmyzímu domečku. Tady jsme si trochu
potrénovali paměť. Během dvou minut si celá družina musela
zapamatovat co nepřesněji, jak domeček vypadá a co kde na něm je.
A pak jsme to zkoušeli bez dívání popsat a říct, kde čeho kolik je a
jak to vypadá. Dál nás cesta vedla přes Plachtu. Ale protože tráva a
cesty byly rozježděné od tanků a aut a nevím čeho všeho, museli
jsme být opatrní. Navíc o víkendu pršelo. A tady jsem zase narazila.
Když jsem se družině snažila vysvětlit, že musíme jít v řadě za
sebou a pomalu, protože je tam všude blato, chvilku se zarazili.
Aha, takže blááááto. To už bylo lepší. A tak jsme pochodovali jako
mravenci. Já první a Meloun to jistil jako poslední. Překážkovou
dráhu z rozježděných cest jsme úspěšně zdolali a dorazili až k
borovici, kde jsme našli náš poklad. Krabičku se vzkazy od družin,
které tu byly před námi. Taky jsme napsali vzkaz (Mája nám dělala
stoleček, až ji z toho bolela záda) a všichni se podepsali. Vrátili jsme
ji na stejné místo a chystali se zpátky. Ale museli jsme tou samou
cestou, protože díky blááááátu (jak už mě pak všichni opravovali)
se to nedalo obejít. To nám moc nevadilo. Při zpáteční cestě jsme
vyluštili úkol na informační tabuli a přišli jsme zase zpátky k
hmyzímu domečku. Protože jsme ale měli ještě dost času, šli jsme
cestou kousek směrem ke Zděné boudě. Když jsme byli kousek dál
na cestě, rozdala jsem všem svíčky a zhasli jsme naše světla. Pak se
každý snažil ostatním svíčku sfouknout. V jednu chvíli, právě když
byly všechny svíčky zhaslé, se někdo lekl a prý na cestě za náma
někdo je. Byl to cyklista, ze kterého byla vidět jenom blikačka na
kole a tak to možná vypadalo trochu strašidelně. A další takové
strašidlo se k nám blížilo na cestě zpátky. To byl ale pro změnu
běžec s čelovkou na hlavě. To už jsme se ale se zapálenýma
svíčkama pomalu blížili k panelové cestě a osvětlené části Hradce.
Na konci panelky jsme svíčky sfoukli a ke klubovně už jsme šli pod
světly lamp. Na trávníku za klubovnou jsme zakončili schůzku
družinovým pokřikem a rozešli se domů.

12. 11. Národní potravinová sbírka
My i letos jsme se zapojili do Národní potravinové sbírky.
Obsadili jsme velké Tesco ve Futuru, kde jsme zajišťovali
rozdávání letáčků a vybírali jsme darované potraviny. Díky ochotě
našich starších a roverů, ke kterým se ještě přidali skauti od Štik a z
Nového Hradce se nám za celý den sbírky podařilo shromáždit více
jak jednu tunu potravin. Vybrané potraviny putovaly do
Potravinové banky v Hradci, která pak zajišťuje jejich distribuci
mezi potřebné v našem kraji.

19. 11. 15. ročník hry
“O poklad hradeckých měšťanů”
Letos se již po patnácté sešli skauti a skautky z celého Hradce k
oblíbené podzimní hře v zákoutích starého Hradce. Aby se tato hra
mohla uskutečnit, předcházel ji dlouhý čas příprav. Však veškeré
přípravy leží na bedrech našeho oddílu. Letos si vzala tíhu příprav
úkolů na svá bedra Sqoterka. Obeslala naše rovery a starší, kteří se
pod jejím vedení sešli v polovině října na starém městě. A tak
Sqoterka, Žabka, Čokoláda, Klíště, Večerníček, Miska, Gůgl

a Šerpa procházeli uličky, putovali po sadech, vybíhali
schodiště a hledali místa, která nabízela úkoly do letošní hry. I
letos se opět podařilo nashromáždit dostatek úkolů pro soutěžní
družiny. Zapsané úkoly jsme pak museli převést do průvodky
pro družinu a místa s úkoly zaznamenat i do mapy, aby družiny
měly snažší orientaci, kde mají úkoly hledat. V předvečer hry
jsme se všichni sešli v naší klubovně na tradičním pytlíkování
průvodců, map, zašifrovaných dopisů a barevných stužek.
Kromě přípravy balíčků pro družiny bylo třeba ještě rozstříhat
dopisy s popisem cesty k pokladu a připravit sady pro
hodnocení. Protože se nás sešlo hodně práce nám šla rychle od
ruky. Jen naši starší se někde zapomněli. Tak Žabka s Čokoládou
šli osobně vyzvednout Šerpu, který bydlí kousek od klubovny.
Přípravou obálek pro soutěžní družiny skončilo období příprav
a před námi byla hra. Sobotní dopoledne ukázalo svoji horší
tvář, co se počasí týká. Skoro celé dopoledne propršelo a ani
předpověď na odpoledne nenaznačovala, že by se počasí mělo
umoudřit. Proto Siggi očekával, že někdo z přihlášených družin
zavolá a svoji účast vzhledem k počasí odřekne. Naštěstí se
telefon celé dopoledne neozval. Poslední přípravy a nácvik
krátké úvodní scénky musel proběhnout v podloubí na Malém
náměstí. Úvodní scénku letos zajistil Večerníček za pomoci
dalších roverů jak z našeho oddílu, tak i posilami z Kuklen. To
už se začali pomalu scházet první účastníci. Krátce před půl třetí
se to již v podloubí i okolo kašny hemžilo světluškami, vlčaty,
skautkami a skauty z celého Hradce a dokonce i jednou družinou
z Prahy. S ní za námi přijela Kaťák, která studuje v Praze a
pomáhá s vedením jednoho z pražských oddílů. Abychom se
všichni slyšeli, uspořádali jsme nástup jednotlivých družin
okolo kašny. Zde všechny účastníky přivítal Siggi a připomněl v
rychlosti pravidla. Pak si vzal slovo Večerníček se svoji úvodní
scénkou. V ní požádal všechny účastníky, aby mu pomohli
objevit poklad a uchránit jej před husity. Po krátkém úvodu se
každá z družin vydala na určené místo, kde se připravila na hru,
aby s úderem pěti minut po třetí hodině začala s plněním úkolů.
Kromě plnění úkolů však na družiny čekali jednak husité, tak i
další družiny jiných barev. Při setkání s družinou jiné barvy
mohli po sobě hráči pálit papírovými koulemi. A to je možná
jedno z velkých lákadel této podzimní hry. Však při každé z
bitev je slyšet křik po celém náměstí. Po dvou hodinách plnění
úkolů se všechny družiny shromáždily na Pivovarském náměstí.
Zde jsme zkontrolovali splněné úkoly. Ale jak již víte, počasí
nebylo úplně ideální a občas družiny zastihla i dešťová
přeháňka, a tak i podle toho vypadaly průvodky. Některé byly
tak promočené, že bylo obtížné z nich něco přečíst. Nakonec se
přece jenom podařilo vyhodnotit splněné úkoly a družinám
předat dopis s popisem cesty k ukrytému pokladu. Při plnění
tohoto úkolu záleželo na obratnosti družiny složit co nejrychleji
dopis a zjistit tak cestu za pokladem. Postupně jedna družina za
druhou opuštěla náměstí a vybíhala do uliček starého města.
Než se poslední družině podařilo složit dopis, přišla zpráva o
nálezu pokladu. A tak družiny, kterým se nepodařilo uspět ve
skládání, se odebraly rovnou na Malé náměstí. Zde se opět sešly
všechny družiny, aby se dozvěděly výsledky letošní hry. Letošní
nejlepší družinou v hledání úkolů se stala družina Štik,
následovaná družinou Lentilek z 11. oddílu a na třetím místě
skončila družina 3. oddílu. Za nalezení pokladu jsme mohli
poděkovat družině z 20. oddílu. Kluci z Dvacítky nebyli lakomí
a o poklad se rozdělili i s ostatními. Tak si každý odnesl pamětní
list a čokoládovou minci z pokladu. Na závěr celého odpoledne
se jednotlivé oddíly s ostatními rozloučily svými pokřiky a tím
byl oficiálně ukončen letošní ročník hry na Starém městě. Jen
pro úplnost je třeba dodat, že hry se zúčastnilo dvacet družin ze
všech aktivních hradeckých oddílů. A co se týká počasí?

Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nakonec se počasí také umoudřilo a kromě několika malých
přeháněk bylo docela příjemně.

Co nás čeká
Prosinec
Opět schůzky na zajímavém místě. Tentokrát se vydáme do Muzea

Muzeum

Klubovna

13.12. Modrá, Červená a holky H Žlutá, Zelená a kluci H
20.12. Žlutá, Zelená a kluci H Modrá, Červená a holky H
Sraz je v 16 hodin před Muzeem východních Čech na
nábřeží. Konec schůzky je v 18 hodin před Muzeem. S sebou
30,-Kč na vstupné.

16. 12. Vánoční besídka v klubovně
Společná oddílová schůzka pro všechny členy oddílu se
uskuteční v pátek 16. 12. od 17 hodin v klubovně. Předpokládaný
konec bude okolo 19.30hodin. S sebou si každý vezme nějaké
cukroví a případně dárek pro kamarády. Přijďte v kroji.

23. 12. Betlémské světlo
Přijďte si v 18 hodin před katedrálu pro světlo z Betléma a
společně s ostatními si i zazpívat vánoční koledy.

Leden
14. 1. Zimní výprava

Únor
2. - 5. 2. Pololetní výprava
V rámci pololetních prázdnin nás čeká mini tábor na srubu
skautů z Jičína. Více informací v dalším čísle.

Červenec
15. - 29. 7. Letní tábor

Hodnocení družin a jednotlivců v listopadu
Docházka
1.
2.
3.
4.

Žlutá
Zelená
Červená
Modrá

1.
2.
3.
4.

Zelená
Žlutá
Červená
Modrá

1.
2.
3.

Ája a Mates
Čelovka
Anetka, Mozart, Kuba

96,8 %
94,4 %
93,7 %
90,6 %

Bodování družin
32,5 b
30,1 b
27,8 b
22,5 b

Bodování jednotlivci
37 b
36 b
34 b

Registrace 2017
Od prosince do poloviny ledna je možné zaplatit registrační
poplatek na rok 2017 ve výši 1000,-Kč. Poplatek vybíráme na
schůzkách.

... a na závěr?
protože časopis není nafukovací, více se nám do tohoto čísla
nevejde. Na závěr tedy ještě popřejeme všem prosincovým
oslavencům vše nejlepší a nám všem krásné a klidné prožití
adventu a vánočního času. Těšíme se s vámi na setkání na
schůzkách nebo na Betlémském světle
Siggi, Sváča, Sqoterka, Pepek, Miska, Gůgl, a Žabák
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