Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče
Jedničkářů,
jsme na začátku nového roku a tak se sluší, abych vám všem
jak našim členům tak i rodičům popřál, aby ten příchozí rok byl
plný pohody štěstí a klidu. Aby jsme si tento rok opět mohli
všichni užít na spoustě oddílových akcích. Aby se nám nové
družiny zaběhly a vytvořily dobrý základ pro činnost našeho
oddílu v dalších letech. Těším se i na další spolupráci s vámi
rodiči, protože bez vás bychom žádný oddíl vytvořit nemohli.
Tak vám všem ještě jednou přeji krásný a pohodový nový rok
Siggi

Co se událo prosinci
Družinové schůzky v prosinci
V prosinci se družinové schůzky konaly na dvou místech.
Jedním z nich byla tradičně naše klubovna a druhým místem
byla budova muzea na nábřeží. Na schůzkách v klubovně jsme
se zlepšovali v balení vánočních balíčků, aby byly opravdu
hezky zabalené a pěkně převázané provázkem. Kromě balení
nás však čekala ještě výroba ozdob z těstovin. Sváča totiž někde
objevila krásné ozdoby z těstovin. Ale to jsme ještě netušili, jak
obtížné bude sehnat několik základních druhů těstovin. Siggi se
rozhodl, že nakoupí v Tescu, kde bude určitě největší výběr. Ale
jak později zjistil, moc velký výběr tam nebyl. K nákupu se
nabízely pouze asi dva nebo tři druhy, za to od různých výrobců.
Nakonec koupil jeden z požadovaných druhů. Druhý den se
rozhodl, že navštíví ještě potraviny u Kouly. Jaké to bylo pro
něho překvapení. Zde byl sortiment těstovin mnohem bohatší.
Nakoupil tedy požadované tvary a vydal se na schůzku. Teď
jsme měli k dispozici potraviny, ale ocitli jsme se před
problémem jak je nejlépe slepovat. Tavné pistole jsme
vzhledem k počtu lidí na schůzce a bezpečnosti zrušily. Proto
Siggi na první schůzku přinesl lepidlo ve velké tubě.
Prohlašoval, že s tím právě v práci lepí nějaké folie a na
kontejnery a suprově to drží. Každá družina tedy dostala
hromádku lepidla a dala se do lepení těstovin. Lepidlo, ale vůbec
neschlo a vše se nepříjemně patlalo. Prostě tento způsob lepení
se vůbec neosvědčil. Na druhé schůzce družiny pod vedením
Sváči zkoušely lepit těstoviny Herkulesem a na papír. Zde
musíme zmínit, že tento způsob výroby ozdob byl úspěšnější.
Druhé místo,kde se konaly naše prosincové schůzky byla
Muzeum východních Čech. V něm jsme si domluvili program
týkající se historie výroby betlémů v okolí Králík. U pokladny
na nás již čekala naše průvodkyně paní Havlová z muzea. Ta nás
nejprve zavedla do suterénu muzea, kde probíhá zmiňovaná
výstava betlémů. Zde jsme se seznámili s historickým vývojem
výroby betlémů právě v kraji okolí Králík. Podívali jsme se také
jak figurky postupně vznikají z kousku smrkového dřeva. Další
vitrína byla věnovaná jejich vybarvování. Také jsme mohli
nahlédnout do tradiční vesnické místnůstky, kde kdysi dávno
betlémy vznikaly. Další část expozice se zaměřovala na různé
tipy betlémů, jejich výzdobou apod. Některé byly bohatší, jiné
chudší. Po prohlídce výstavy jsme se vydali až úplně do
posledního patra muzea, do dětské dílny. Tam pro nás již byly
připravené pastelky, čtvrtky a také spousta obrázků postav z
betlémů. Zde jsme mohli vyzkoušet naše výtvarné dovednosti a
zkusit si nakreslit vlastní betlém.
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16. 12. Vánoční schůzky
Letošní vánoční schůzka se uskutečnila opět v naší klubovně.
Na schůzce se sešli snad všichni členové našeho oddílu. Však také
klubovna praskala ve švech, abychom se mohli všichni do
klubovny vejít. Hned u dveří stál Siggi s velkou vaničkou, do které
vybíral dárky, které si měl každý připravit. Pak už každý zamířil ke
svému stolu. Tam si vybalili donesené cukroví a očekávali začátek
schůzky. Ta začala chvíli po páté hodině společným nástupem a
pokřikem všech družin. Jako první nás čekalo malé proběhnutí
venku. Proto jsme se zase všichni ustrojili a vydali se ven. A stejně
jako pastýři, kteří sháněli své sousedy v Rybově mši tak i naše
družiny měly za úkol poshánět všechny sousedy. Úkolem každé z
družin bylo postupně oběhnout místa s kartičkami od jedné do
osmi. A to tak, že jedničku obíhal jeden, který k sobě připojil
druhého a hledali kartičku s číslem dva. Pak se připojil třetí a hledali
kartičku s číslem tři až oběhli společně všechny kartičky. Kdo
zvítězil se však nedochovalo. Ale vše bylo pečlivě zaznamenáno do
bodování. Po nalezení sousedů byl zase čas se přemístit do
klubovny, kde na nás čekal další program. Ten si pro nás připravila
Sváča. Naším prvním úkolem bylo nalezení surovin na anglický
vánoční pudink. Po vysvětlení pravidel začala po klubovně pěkná
mela. Každý hledal potřebné ingredience do pudinku, aby právě
jeho družina byla tou nejlepší. Hledali jsme vajíčka, ovoce, ořechy,
koření a prsten, náprstek a mince pro štěstí. Samozřejmě, že vše
bylo jenom na lístečcích. Družina, které se podařilo nalézt nejvíce
ingrediencí získala nejvíce bodů, které využila hned v dalším
úkolu. Tím bylo postavit komín, kterým by mohl prolézt Santa,
který v některých zemích obdarovává děti místo Ježíška. Podle
úspěšnosti jednotlivých družin ve sběru ingrediencí do pudinku,
byly jednotlivé družiny obdařeny i stavebním materiálem. Každá
měla k dispozici čtyři židle a dále materiál, který směnily za
ingredience. A tak jsme mohli vidět různě dlouhý a široký papír,
izolepy, lepidla apod. Na stavbu komína měly družiny asi deset
minut. Úkol to nebyl úplně jednoduchý, protože bylo třeba zhotovit
takový komín, aby jím mohl jeden z družiny prolézt. Bylo zajímavé
sledovat jak se ke stavbě jednotlivé družiny postavily. Jeden z
nejpovedenějších komínů měla družina Zelená a Žlutá. Modrá
družina zamotala do komína i Vojtu, který se nemohl ani pohnout,
aby komín nespadl. Červení místo stavby komína obalili Kubu
papírem a na hlavu mu dali roličku jako, že to je ústí komínu.
Hraničáři zase místo komínu asi postavili nějakou pec. Úkol se
všem velice líbil, ale my jsme museli pokračovat dále v našem
programu. V klubovně jsme zhasli světla a rádcům družin jsme dali
do rukou zapálené svíčky a požádali jsme nováčky z jednotlivých
družin, aby se postavili za své rádce. Nastala slavnostní chvíle, kdy
jsme postupně všem nováčkům předali oddílové tričko a šátek a tím
je uvítali mezi členy našeho oddílu. Na závěr této malé slavnosti
jsme si společně se Sqoterkou zazpívali několik vánočních koled.
Po zpěvu koled obdržela každá z družin pytlík popcornu a začala
další soutěž. Tentokrát jsme soutěžili ve dvojicích v navlékání
popcornových pukanců na nit. Při navlékání se museli hráči střídat
a za stanovený čas museli navléci, co nejdelší řetěz. Stejně nejlepší
však byl závěr, kdy jsme se po vyhodnocení řetězů pustili do
popcornu. To by člověk neřekl jak rychle jde sníst několik porcí této
dobroty. Pukance mizely ze stolu světelnou rychlostí. Za chvíli
nebylo po popcornu ani památky. Vše bylo snědeno a uklizeno.

Museli jsme se jít chvíli proběhnout venku. Každý z družin
dostala balíček prskavek a svíčku. Rádci rozdělovali prskavky a
členové družin si je zapalovali a se zapálenými prskavkami
vytvářeli různé obrazce. Byla to pěkná podívaná. Prskavky se
nám podařilo po chvíli všechny úspěšně vyprskat aniž by se
někdo připálil. Postupně jsme se vrátili do klubovny, kde na nás
čekal vánoční strom a dárky. S výběrem dárků z vaničky začali
ti, kteří byli nejúspěšnější v bodování. A tak postupně přicházeli
Ája, Mates, Čelovka, Mozart, Anetka a Kuba. Další si přišla
vybrat dárky družina Žlutá za docházku a pak i družina Zelená
za bodování. Dále přicházeli ti, kteří ještě nebyli obdarování.
Dárků se nám nakonec sešlo tolik, že každý si mohl od
vánočního stromu něco odnést. A těm, kterým se dárek nelíbil si
mohl směnit tak jak to udělal třeba Tonda s někým z dívčí části
oddílu. A to byla i tečka za letošní vánoční schůzkou. Na závěr
jsme si zakřičeli oddílový pokřik, popřáli si hezké vánoce a
rozdali si tradiční oddílová Pfka. A pak hurá domů.
Po schůzce současných členů oddílu se za námi přišli
podívat bývalí členové našeho oddílu. A tak jsme po dlouhé
době mohli přivítat Indiána, Lékárníka, Anežku a Melmena.
Ostatní se omluvili a slíbili, že příště určitě přijdou. Společně s
bývalými členy jsme zalistovali v historických časopisech,
podívali se staré fotky a zavzpomínali na dávná dobrodružství.
Všichni vzpomínali na krásné chvíle v oddíle a přislíbili, že se
opět za námi podívají popřípadě i pomohou s přípravou
nějakých programů.

Malování klubovny
Během února bychom opět trošičku vylepšili naši klubovnu.
Máme přislíbené barvy na malování a nyní ladíme termín této akce.
Předpokládáme pomoc především starších a roverů. Pokud by měl
někdo z rodičů chuť nám pomoci budeme také rádi. Více informací
a přesný termín bude upřesněn v dalším čísle časopisu.

Březen
4. 3. Oddílová akademie v klubovně
25. 3. oddílová výprava

Duben
21. - 23. 4. jarní robinsonáda

Květen
13. - 14. 5. Svojsíkův závod - účast Hraničářů

13. 5. mladší výprava na kolech

Červen
10. 6. Oddílová výprava
Bližší informace k jednotlivým akcím budeme předávat postupně
v dalších číslech časopisů.

Červenec
15. - 29. 7. Letní tábor

Co nás čeká
Leden

Hodnocení družin a jednotlivců v prosinci

Zde se musíme omluvit za nezveřejnění výsledků bodování a
Opět schůzky na zajímavém místě. Tentokrát se vydáme do docházky. Vzhledem k vánočním prázdninám a uzávěrce tohoto
dílen a kuchyně na ZŠ Úprkova, kde budeme vyrábět doplňky čísla se nepodařilo spočítat jednotlivé body a výsledky zveřejněny
do klubovny a učit se vařit a možná i péci nějaké dobroty.
později.
Kuchyně
Dílna
Klubovna
Registrace 2017
10. 1. Červená
Žlutá
Modrá, Zelená, Hraničáři Do 24. ledna vybíráme registrační poplatek ve výši 1000,-Kč na
17. 1. Zelená Modrá, Hraničáři
Červená, Žlutá
rok 2017. Prosíme o jeho úhradu nejpozději do výše uvedeného
24. 1. Žlutá
Červená
Modrá, Zelená, Hraničáři termínu, abychom mohli včas předat vybranou registraci dále.
31. 1. Modrá Zelená, Hraničáři
Červená, Žlutá
Děkujeme za pochopení.
Sraz pro dílny a kuchyni je v 16.30 hodin před vchodem do
ZŠ Úprkova. S sebou si každý vezme přezůvky, vhodné
... a na závěr?
oblečení, zápisník a psací potřeby. Konec je v 18 hodin
nám ještě jednou
skautský oddíl
popřípadě déle, když se nám nebude dařit uklízet.
dovolte, abychom

14. 1. Zimní výprava
V sobotu 1č. ledna nás čeká zimní výprava po hradeckých
lesích. Sraz je v sobotu 14. ledna v 9.30h na konečné trolejbusů
na Novém Hradci. Plánovaný konec bude okolo 15.30 hodin
opět na konečné. S sebou si každý vezme vhodné oblečení,
svačinu a pití na celý den, zápisník, psací potřeby a další dle
informací na schůzce. Kromě těchto základních věcí si každý
připraví “Jablko v alobalu”.

““JEDNIČKA”
JEDNIČKA”
Hradec Králové

pf

Únor
2. - 5. 2. Pololetní výprava
V rámci pololetních prázdnin se vydáme na prodloužený
víkend na srub skautů z Jičína. Sraz je ve čtvrtek 2. února v 16.45
u pošty na hlavním nádraží. Návrat je v neděli 5. 2. okolo 16
hodiny opět na hlavní nádraží. Na tuto akci budeme vybírat
650,Kč (doprava, ubytování, bazén, strava). Jako přihláška
bude sloužit zaplacená záloha ve výši 250,-Kč nejpozději do
31.1. Na výpravu si každý zabalí spacák, vhodné oblečení na
srub i na ven, plavky, hygienu a další dle instrukcí na schůzkách.
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2017

vám všem popřáli
klidný a pohodový
nový rok. Ve škole
ať se vám daří, kdo
má před sebou
přijímačky či
maturity a nebo
zkoušky na vysoké
všem vám přejeme
úspěšné složení
zkoušek a ostatním
hezké pololetní
vysvědčení. A
těšíme se s vámi se
všemi na setkání na
dalších oddílových
podnicích v novém
roce

Siggi, Sváča, Sqoterka, Pepek, Miska, Gůgl, a Žabák
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