Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče
Jedničkářů,
Na úvod dalšího čísla našeho časopisu bych vám
všem chtěl nejprve popřát vše jen to dobré v novém
roce. Ve škole jenom samé pěkné známky, spoustu
báječných kamarádů a hodně krásných chvil a
dobrodružství s kamarády z oddílu. Rodičům také
hodně zdraví, pohody, trpělivosti a pohodu a klid v
práci. Vstupujeme do dalšího roku, který si pro nás
připravil určitě spoustu krásných chvil a zážitků. Proto
pojďme společně vstříc těmto zážitkům a
dobrodružstvím, která nás čekají na naší skautské
stezce a nejen na ni. Jednou z velkých výzev první časti
roku bude to, že nám Sváča odjíždí na studijní pobyt a
tak nám bude celý půl rok chybět. Přejeme ji, aby se ji
dařilo a určitě budeme netrpělivě očekávat její návrat.
Bude hodně záležet na našich Hraničářích, aby se
zapojili do pomoci s vedením družinových schůzek a
dalších programů. Možná budeme muset požádat o
pomoc i vás rodiče s některými našimi aktivitami. Ale
nepředbíhejme. Rok právě začíná a tak s veselou
náladou do nového roku.

Co se událo v prosinci
7. 12. stavba regálu
V pátek odpoledne jsme se sešli na stavbu dalšího
doplňku v naší klubovně. Tím je regál na úklidové
prostředky. Tatínek Melouna nám zajistil materiál a
my jsme se mohli pustit do stavby. Sešli jsme se tři –
Meloun, Agent a Honza V. a odborný dohled zajistil
Siggi. Na nástěnku jsme si nakreslili plán regálu s
rozmístěním otvorů pro budoucí police, víka apod.
Pak jsme se pustili do rozměřování. Jednu z desek si
zabral Meloun s Agentem a druhou si vzal Honza. Ten
vyhlížel ještě Řezbáře. Ale jak jsme se dozvěděli
později, musel se omluvit ze zdravotních důvodů. Naši
skauti si s rozměřováním poradili docela hravě a tak
jsme za chvíli mohli přistoupit k vrtání otvorů pro
vruty. Ve vrtání jsme se střídali a tak každý si zkusil
vyvrtat hned několik děr. Dalším krokem bylo
skládání jednotlivých částí dohromady. Díky
sehranosti našich truhlářů to vše bylo dílem okamžiku.
Za chvíli jsme měli regál sestavený. Po ukotvení ke zdi
jsme si mohli udělat závěrečnou fotku s naším
výtvorem. Na závěr jsme ještě pověsili nástěnky a
uklidili klubovnu. A tak za dvě hodiny jsme měli
hotový nový doplněk naší klubovny. Teď budeme
muset jenom poprosit naše skautky, aby nám ušily
závěs na nový regál.
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15. 12 Vánoční vycházka
15. prosince se konala naše tradiční vánoční schůzka
spojena s vycházkou. Tentokrát jsme začali ve Svinarech.
Když už se většina účastníků vydala na cestu, zjistili
jsme, že nám ještě pár opozdilců chybí. Mezi nimi byl i
Číňan se svým pejskem. Společně jsme došli k bufetu U
Pytláka, kde jsme si zahráli první hru. Prolézali jsme
temnou jeskyní, překážkami nám bylo hřiště plné
prolézaček. Každý rádce navigoval svou nevidící
družinu, aby bezpečně došla do cíle, což zahrnovalo
skoky přes pařezy, podlézání překážek a kličkování. Poté
jsme si postavili přístřešek, abychom si mohli rozsvítit
naše nalezené Betlémské světlo, které jsme dále
převáželi. Například družiny utvořily letadla, kterými se
navzájem sestřelovaly, ale zároveň se snažily dopravit
světlo na pevninu. Dále jsme přenášeli Betlémské světlo
po pevnině, dokud jsme nenarazili na naši klubovnu,
abychom mohli spolu oslavit Vánoce. Děti si
zrekapitulovaly namáhavou cestu prostřednictvím
reportáží. Za to na ně čekala odměna v podobě muffinů a
pizza-šneků, které pro ně připravily Čokoláda s Žabkou.
S plným břichem jsme si rozdávali dárky a zpívali
koledy. Společně jsme vyslovili naše přání nejen týkající
se oddílu do příštího roku. Také jsme se rozloučili se
Sváčou, která odjíždí na delší dobu do Německa. Už teď
se těšíme, až se vrátí. Schůzku jsme všichni vánočně
naladěni ukončili oddílovým pokřikem.
Betlémské světlo v České republice (Modrá)
Dne 15. 12. přinesl skautský oddíl jednička z Hradece Králové
Betlémské světlo z dalekého Izraele do České republiky. Naši
hrdinové museli vybudovat pro světlo vhodnou jeskyni. Poté se
odjeli s tímto světlem do Vídně. Nebyl to ovšem konec, toto světlo
dali do vlaku a přivezli do České republiky. Až byli v České republice
museli světlo rozdat všem samotným lidem. „Díky oddílu Jednička
jsem se na Vánoce necítil tak sám.“ Říká vdovec Josef Knetr, který je
šťastně ženatý s ženou v nebi.

Betlémské světlo!!! (Žlutá)
15. 12. přinesl skautský oddíl betlémské světlo. 23.12. se koná každý
rok na velkém náměstí v H.K. betlémské světlo, které bylo zapáleno
v jeskyni, kde se údajně narodil Ježíš Kristus.

Betlémské světlo (Zelená)
Každý rok se dne 23. 12. dováží z Izraelského města Betlém tzv.
Betlémské světlo. Skauti po celém světě roznáší světlo lidem, které
nemá na Vánoce kdo navštívit anebo si ho můžou zapálit, aby jim
zdobil jejich příbytky. Světlo se zapaluje v jeskyni, kde se údajně
narodil Ježíš Kristus. Světlo poté cestuje letadlem, vlakem a nakonec
se dostane až k nám. Jako pokaždé si člověk může světlo zapálit na
Velkém náměstí. lidem, které nemá na Vánoce kdo navštívit anebo si
ho můžou zapálit, aby jim zdobil jejich příbytky. Světlo se zapaluje v

jeskyni, kde se údajně narodil Ježíš Kristus. Světlo poté cestuje
letadlem, vlakem a nakonec se dostane až k nám. Jako pokaždé si
člověk může světlo zapálit na velkém náměstí.

České betlémské světlo. Au, to pálí. (Fialová)
Jako každý rok tu jsou vánoce s vánoci tu je i Betlémské světlo.
Naše schůzka s Betlémským světlem začala ve Svinarech a skoro
všichni jeli autobusem číslo 17! Číňan si s sebou vzal pejska.
Došli jsme k hospodě u Pytláků. Začala tam první hra a to, že jsme
si stoupli do řady a šli jsme po slepu. Nejdůležitější bylo najít
jeskyni se světlem, ale nikde žádná nebyla tak jsme si ji stavěli.
Všem se povedla. Betlémské světlo se z Izraele převáží letadlem
do Vídně a z Vídně do Čech vlakem.

Rozhovor se skautem „Číňanem“ Janem Čamrem
(Červená)
Jak dlouho trvala vaše cesta? Cesta mi trvala dvě a čtvrt hodiny.
Jaké vybavení jste měl s sebou? Psa a batoh. V batohu jsem měl
jídlo, rukavice.
Jaký byl cíl vaší cesty? Klubovna.
Užil jste si cestu? Ano.
Co jste dělal v průběhu cesty? Povídal jsem si s ostatními.
Děkujeme, Červená družina.

Mikuláš
Dne 6. prosince byl opět Mikuláš a večer před ním
jsme pár takových skupinek s Mikulášem, čertem a
andělem mohli potkat různě po městě. Mezi nimi se
letos objevili i někteří z našich řad. A to přesněji
Čokoláda, Žabka a Čokoládin spolužák Dan.
Procházku trvající asi 2 hodiny zpestřily i nějaké ty
návštěvy v domácnostech. Trasa začínala na
Masarykově náměstí a motala se kolem něho, ale byla i
přizpůsobena návštěvám. Naše trojice byla velmi
úspěšná a bavilo ji to, tudíž se příští rok bude nejspíše
opakovat. O takovéto případné akci budeme opět
informovat.

Co nás čeká
Průvodci na leden
V. K. Klicpera
Václav Kliment Klicpera se narodil 23. 11. 1792 v
Chlumci nad Cidlinou. V patnácti začal studovat na
staroměstském gymnáziu, po maturitě vystudoval
filozofii na univerzitě. Během studií začal hrát
divadlo, psal žertovné deklamovánky a kratší hry.
První Klicperovou hrou, která se hrála v roce 1816. Po
studiích se stal profesorem na gymnáziu v Hradci
Králové, kde založil ochotnické divadlo a kulturní
středisko (jeho žákem byl J. K. Tyl). Zemřel 15. 9.
1859 v Praze.
Josef Kajetán Tyl
Narodil se 4.2.1808 v Kutné Hore a jelikož jeho otec
byl krejčím a hudebníkem u vojska. Od rok u 1822 s
tudoval na Akademickém gymnáziu v Praze a později
v Hradci Králové, kde bydlel u V. K. Klicpery. Právě
Klicpera v Tylovi probudil lásku k divadlu. Zemřel 11.
7. 1856 ve věku 48 let v Plzni.
Otázka do časopisu za 5 bodů :
Dnešní Česká hymna, Kde domov můj se poprvé
objevila v Tylově frašce Fidlovačka aneb žádný hněv a
žádná rvačka. Napište kolik slok měla původní
písnička a kdo ji ve hře zpíval. Odpověď napište na
papír a na schůzce 22.1. předejte vedoucímu
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Schůzky v lednu
V lednu budou opět schůzky rozděleny na různá místa.
Všechny družiny se během ledna podívají do Galerie
moderního umění. Na schůzku v Galerii si každý přinese
20,-Kč na vstupné. Sraz na schůzky v galerii je v 16.30
před vchodem do Galerie a konec je v 18 hodin opět před
Galerií. A jaké bude tedy rozdělení družin na schůzky:
Datum
8. 1.
15 .1.
22. 1.
29. 1.

Klubovna

Galerie

Společná schůzka v klubovně
Červená, Žlutá, Modrá, Zelená
Fialová, Zelená, Modrá
Fialová, Žlutá, Červená

Fialová
Žlutá, Červená
Zelená, Modrá

31. – 3. 2. Pololetní úlet do Brna
V rámci letošního pololetního úletu se vydáme do moravské
metropole Brna. Čeká nás návštěva zajímavých míst ve městě i
blízkém okolí. Sraz na úlet je ve čtvrtek 31. 1. v 16.15 hodin u
knihy na hlavním nádraží. Návrat je v neděli 3. 2. okolo 15. 30
hodin opět na hlavní nádraží. S sebou si každý zabalí věci do
klubovny a na ven. Dále náhradní rukavice a další dle
aktuálního počasí, spacák, jídlo a pití na čtvrteční večer,
plavky a skautskou průkazku. Všechny věci je třeba zabalit do
batohu. Na výpravu jedeme v krojích. Na výpravu budeme
vybírat 700,-Kč (jízdné, MHD v Brně, ubytování. Přihlášky na
výpravu zasílejte nejpozději do pátka 25. 1., abychom stihli
zajistit jízdenky na vlak.

Narozeniny v lednu
Narozeniny:11.1. Ája

Docházka družin za prosinec
Žlutá
Zelená
Fialová
Modrá
Červená

80,9 %
76,2%
71,4 %
71,4 %
57,1 %

Bodování družin a jednotlivců za prosinec
Družiny: Žlutá ø 6 b.
Jednotlivci: Mlíko 18 b.
Modrá ø 4 b.
Honza K. 15b.
Zelená ø 8,3 b.
Hokaido 13b.
Červená ø 5,9 b.
Fialová ø 5,7 b.
Registrace 2019
Platbu registračního poplatku ve výši 1 100,-Kč na rok
2019 je třeba předat nejpozději do 22. 1., abychom stihli
včas předat registraci na středisko.
... a na závěr?
Jsme na konci dalšího čísla, a protože je začátek nového
roku ještě jednou vám všem přejeme úspěšný rok jak ve
škole tak i při činnosti našeho oddílu. Sváče přejeme, ať
se ji daří na její stáži a těšíme se na první zprávy z
Planckova institutu.
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