Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
tak vás opět všechny zdravím v novém roce. Nejprve
vám všem přeji úspěšný a krásný nový rok plný báječných
dobrodružství a kamarádů v našem oddíle. Ve škole jenom
samé hezké známky a hodně zdraví a štěstí. A už nyní se
můžete těšit na spoustu báječných akcí, které jsou pro vás
připraveny. Takže si zapište pečlivě všechny termíny, ať
vám něco neuteče.

Co se událo v prosinci
11.-12.12. - Výjezdní zasedání oddílové rady
Po dlouhé době příprav a domlouvání termínu jsme se
konečně domluvili, kdy se společně vydáme za Zuzkou do
Liberce. Sraz jsme měli v pátek v pět hodin odpoledne u
knihy na hlavním nádraží. Sešlo se nás dost. Konkrétně
Světluška, Anežka, Melmen, Sova, Prófa, Špalek, Víťa a
Siggi. Vlak nám jel o půl šesté. Protože jsme však nastoupili
do vagonů, které v Jaroměři odpojovali museli jsme
přestoupit do předních. Cesta docela ubíhala a chvíli před
osmou jsme již byli v Liberci. Tam už na nás čekala Zuzka.
Po hlasitém přivítání jsme se vydali rychlou chůzí za
Zuzkou k ní domů. Cesta vedla nejprve okolo ohrady, pak
podél kolejí a nakonec do mírného kopečka. Pak jsme prošli
okolo garáží a byli jsme v cíli. Hned jsme se dali do
prozkoumávání Zuzčina bytu. Na dlouhé objevy to nebylo.
Byt to je útulný a tak jsem zaujali všichni místo na podlaze v
pokoji. Každý se usadil a Zuzka začala nosit samé dobroty.
Mrkev, jablka, tyčky, oříšky a já nevím, co ještě. Byla toho
spousta. K tomu jsme mohli popíjet výborný ovocný nebo
černý čaj. Zuzčin byt měl i jednu vychytávku. Když někdo
chtěl jít na záchod, tak to musel ohlásit, aby ho někdo na oné
místnosti nepřekvapil. Po tom co si všichni zacpali pusy
nějakou dobrotou ujal se slova Siggi, aby nás nejprve
přivítal a pak nám sdělil o čem se musíme domluvit. Mluvili
jsme o tom co se chystá v druhém pololetí. Nejprve jsme se
domluvili na tom, kdo bude dělat patrony mladším
družinám. A tak Světluška se rozhodla pomáhat Delfínům,
Melmen Liškám a Jestřábi si budou muset zatím na svého
patrona počkat. Dále jsme se domluvili na programu
vánoční procházky. Pak přišel na řadu asi nejdůležitější bod
a tím byl tábor. Mluvilo se o tom, jaký byl ten poslední a jak
by měl vypadat ten další. Mluvilo se o tom zda pojedeme
opět sami a nebo se zúčastníme střediskového tábora.
Každý se mohl k tomu vyjádřit. A tak ti starší si
pochvalovali jak je to dobré, když se o ně někdo postará a
oni nemusí nic dělat. Někomu se zase líbilo, že jsme se
museli o sebe na táboře postarat sami a jak byla většina z nás
překvapena, co vše dovedeme. A tak asi po hodinové
diskusi přerušované pojídáním dobrůtek jsme se domluvili
na tom, že i další tábor uspořádáme zase oddílový. Pak jsme
ještě mluvili o dalších víkendových akcích, které bychom
mohli uskutečnit. Protože se již pomalu blížila půlnoc, byl
nejvyšší čas jít pomalu spát. Ale nikomu se ještě nechtělo.
Kluci začali hrát poker o mandle, někdo se přesunul do

kuchyně, kde u barového stolu popíjel ovocné džusy a někdo
prohlížel fotky z posledních akcí. Ale únava byla větší a tak
jsme stejně zachvíli všichni zalehli do spacáků. Ráno jsme
museli vstávat již o půl osmé, abychom stihli vše, co pro nás
Zuzka připravila. Snídaně byla tradiční. Rohlík máslo,
marmeláda a čaj. Pak rychle poklidit a hurá do Liberce. Před
nádražím nám Zuzka rozdala lístek s úkoly a my měli za úkol
nalézt z listu. Rozdělili jsme se na dvě družiny a šli pátrat po
úkolech. Za hodinu jsme se opět sešli u nádraží. Cestou po
městě jsme navštívili náměstí, okoukli radnici, podívali se k
nové knihovně i ke kostelíku se zajímavou křížovou cestou.
Ale ani jedné družině se nepodařilo splnit všechny úkoly a tak
vyluštit tajenku. Naštěstí nás Zuzka zase našla. To byl ale
nejvyšší čas se vydat do IQparku. Zaplatili jsme vstupné a už
jsme si užívali spoustu pokusů. Asi největší atrakcí byl
světelný tunel, kde měl člověk pocit, že se s ním točí celý svět.
V další části parku jsme si mohli vyzkoušet jezdit na
invalidních vozících po nakloněné rovině. Zjistili jsme, že to
není vůbec jednoduché se na vozíku pohybovat. Zkoušli jsme
prolézt i malým potrubím s ohybem. To bylo docela náročné na
psychiku, zvláště pro ty co trpí klaustrofobií. Také jsme si
vyzkoušeli vyrábět velké mýdlové bubliny. Ty byli tak velké,
že jsme do nich mohli schovat. Na závěr jsme navštívili
historické rozhlasové studio, kde nám Světluška zahrála na
piano. Špalek našel v jedné z místností plastovou přepravku
plnou dřevěných hranolků. Nezapřel v sobě stavitele věží.
během krátké doby postavil postavil tak vysokou věž, že při
stavbě posledních věží mosel stát na židli a pomalu na
špičkách. Čas naší prohlídky se pomalu blížil ke konci. Vzali
jsme si své věci a šli k Zuzce na oběd. U nádraží Zuzka vybrala
čtyři dobrovolníky. Ty měli tu výhodu, že jeli se Zuzkou autem
a my ostatní šli pěšky. K obědu jsme měli vynikající oběd. Po
obědě jsme si dali ještě výborné pomelo a ananas a domluvili
poslední detaily z oddílové rady. Pak už jsme se rozloučili a šli
na vlak. Po necelých třech hodinách jsme už vystupovali na
hradeckém nádraží. A tak jsme si užili parádní výjezdní
zasedání do Liberce.

19.12 - Vánoční besídka - vycházka na Plachtu
Naše poslední letošní akce byla malá předvánoční procházka
na Plachtu. Sraz jsme měli v sobotu ve dvě odpoledne před
klubovnou. Počasí bylo docela marazivé. Bylo totiž okolo
šesti stupňů pod nulou. Ale i takové počasí neodradilo od této
akce většinu oddílu. A tak se nás šeslo celkem osmnáct a k
tomu ještě maminka Matěje s malým Vojtou a maminka
Kryštofa s Aničkou. Rozdělili jsme se do čtyř družin a vylechli
si úvodní povídání o našem putování pastýřů do Betléma.
Hned první úkol byl docela náročný. Měli jsme oběhnout
všechna čísla popisná a vyzvednout pastýře na cestu. Každá
družina dostala jednu barvu a v té barvě měla u paty stromů
umístěné číslo od jedné do čtyř. Úkolem družiny bylo co
nejrychleji oběhnout jednotlivá čísla. Ale aby to nebylo tak
jednoduché tak jedničku obíhal jeden a dvojku už musel hledat
s druhým, trojku obíhali ve třech a poslední čtyřku obíhala celá

družina. Prvním se podařilo sehnat všechny pastýře družině
Prófy společně s Víťou, Kačerem a Jašíkem. Zahřátí během
jsme pokračovali na cestě do Betléma. Prošli jsme přes
nové sídliště na Plachtě, kde jsme obdivovali nový rybníček
a dále kolem Jezdce do lesa. Celou cestu se neustále někde
schovával malý Jašík. Nejprve seběhnul k Malšovické
svodnici, pak zase šel kus cesty za ostatními. Nejhorší však
bylo, že se mu nechtěl nést jeho batůžek, který jsme označili
za padák. Vůbec se nám nedařilo ho přesvědčit o tom, že je
třeba si dát padák na záda, aby byl v případě potřeby
připraven na "výsadek". Aby se nám Jašík zase někde
neztratil vzal si ho pod svá křídla Prófa. To se nachvíli
uklidnil. Kousek za Jezdcem naši další cestu přerušila
"řeka". A most nebyl v dohledu. A tak museli družiny
postavit provizorní most, abychom mohli přejít. Mezi
nejlepší stavitele mostu patřila družina Světlušky s
Kryštofem, Matějem a Matějem juniorem. Druhým
úspěšným stavitelem byla družina Prófy s Vítkem, Jašíkem
a. Družina Melmena s Anežkou, Skřítkem a Kryštofem
pojala stavbu mostu nejoriginálněji. Opřela o větev kus
silné větve a našla příhodně zahnutý klacek a tak vytvořila
zavěšenou lanovku místo mostu. Poslední Sářina družina
zbudovala pouze první pilíř. Další práce se ji nepodařili
dokončit. Naštěstí nás zachránila tuhá zima,které zde
panovala a tak jsme mohli řeku přebrodit po ledu. Další
cesta vedla podle nových rybníků na Plachtu. Cestou jsme
museli neustále nahánět Jašíka a Kryštofa, kteří neustále
prolézali koryta potoků a zkoušeli pevnost ledu. K nim se
občas přidal Kačer i Matěj a tak postup byl značně pomalý.
Konečně jsme došli na místo, kde jsme mohli rozdělat oheň.
Kačer vytáhnul ze svého batohu suché dřevo, ostatní se
vydali pro další topení. Díky Kačerovu dřevu se nám
podařilo zapálit oheň na jednu zápalku. Museli jsme
připravit žhavé uhlíky na pečení jablek. Kromě jablek jsme
vyzkoušeli i jednu specialitu. Tou bylo vajíčko v
pomeranči. Pomeranče chutnali všem, ale vajíčko se moc
nepovedlo. Na žhavé uhlíky jsme položili naše jablka v
alobalu a šli hrát hru na ovečky. Po skončení hry jsme
nazdobili stromek pro zvířátka a také uložili dárky pod
strom. To už byla jablka hotová. Nádherná vůně se linula z
alobalů. Horká jablka přišla k chuti. Po malé svačině jsme
šli k našemu stromu, kde jsme pod vedením Terezky a Alči
zazpívali vánoční koledu a rozdali si dárky. U
dohasínajícího ohně jsme si ještě společně zazpívali v
Gilwelském kruhu večerku. Úplně promrzlí jsme se vydali
z Betléma zpět ke klubovně. A abychom nešli s prázdnou
tak jsme si z Betléma odnášeli i betlémské světýlko. Cestou
jsme se ještě několikrát zastavili, abychom si vánoční
atmosféru užili s prskavkami. Ke klubovně jsme došli asi se
čtvrhodinovým zpožděním. Rozloučili jsme se, popřáli si
hezké vánoce a spěchali každý domu do tepla. A jak viděla
vánoční besídku Světluška, se dozvíme dále. Sešli jsme se
ve 14 hodin před klubovnou, kde nám Siggy oznámil, že
jsme pastýři, co putují do Betléma za Ježíškem. Hned jsme
se rozdělili do čtyř skupin. Jednu vedla Melmen, další
Prófa, další Terka a poslední jsem měla na triko já. Za
klubovnou jsme hráli první hru a měli jsme najít příslušné
číslo od jedné do čtyřech a to oběhnout, vrátit se pro
druhého, pak pro třetího atd… V tomto vyhrála družina
Prófy, druzí jsme byli my, třetí Melmenovci a čtvrtí Terezka
a spol. Potom jsme šli sídlištěm Plachtou a Jašík cestou
říkal, že je mu horko, ať ho zavřem do ledničky a nakonec se
vrhl po hlavě do sněhu. V lese za Plachtou se uspořádala

další soutěž ve stavění mostů. Měli jsme za úkol postavit most dva
metry dlouhý a deset centimetrů široký. Náš most byl nejodolnější,
Prófův byl zase skvěle zamaskován ale nevydržel před dravým psem
Cyrilem. O zbylých dvou mostech se nedá mluvit jako o mostech,
protože Melmenův byla vlastně větev, podepřená klackem a Terčin
byl sestavený na zemi, takže to vypadalo jako nějaká past na mamuty.
Jašík samostřejmě začal zkoušet Melmenův most, ale ten před ním
dlouho neobstál. Pak jsme šli dál, až jsme se zastavili na nějaké
mýtině, kde jsme rozdělali oheň. Tam jsme začali opékat jablka v
alobalu, hráli jsme hru, ozdobili stromeček, zazpívali koledu a
rozdali si dárky. Všem už byla zima, tak jsme kolem ohně zazpívali
večerku, zapálili svíčky, zasypali ohniště a vydali jsme se směrem
zpět. Melmen říkala, že je to pro ni horor. Siggy nám po cestě ještě
podstrčil prskavky, a tak všichni krásně prskali. Když jsme
procházeli za klubovnou, nějaký chlap příšel ke Skřítkovi a zapálil si
od jeho svíčky cigaretu. Před klubovnou na nás již čekala většina
rodičů a Siggy nám dal krásná PF.

Co se chystá
Leden
8.-10.1. Prahou plnou strašidel

Jak jsme vás již informovali tak se o tomto víkendu vydáme do Prahy
na populární závod s Pražskými strašidly. Sraz je v pátek 8.1. v 16.45
na hlavním nádraží u knihy. Návrat bude v neděli 10.1. opět na hlavní
nádraží okolo 16 hodiny. S sebou spacák, karimatku, zápisník, tužku,
věci na spaní a další dle uvážení. Na tuto akci budeme vybírat 500,Kč. (Doprava, ubytování, vstup do muzea, atd.).
16.1. Turnaj ve florbale
Letos se bude konat již 5. ročník turnaje ve florbale pořádaný
skautským střediskem na Novém Hradci. Sraz všech účastníků je v 8
hodin před vchodem do gymnázia B. Němcové. S sebou si vezměte
sportovní oblečení, obuv do tělocvičny, jídlo a pití. Konec turnaje je
plánován mezi 15 - 16 hodinou. Turnaje se mohou zúčastnit všichni
členové našeho oddílu. Přihlašte se prosím nejpozději do 12.1.
22.1. Poradní skála na Plachtě
Po dlouhé době pořádáme opět Poradní skálu našeho oddílu. Sraz je
v Pátek v 16.30 před klubovnou a návrat je Okolo 19 hodiny opět ke
klubovně. Vezměte se všichni krojové košile!

Únor
30.1. - 3.2. Zimní tábor Jedničky v Jilemnici
Letos se koná první zimní tábor Jedničky. Jako základna nám bude sloužit klubovny
daleko na severu v Jilemnici, odkud budeme uskutečňovat spoustu báječných výprav
do okolí. Pokud jsi se ještě nepřihlásil tak neváhej a rychle se hlas. Tato akce je určena
pro všechny členy oddílu. A to jak pro lyžaře tak i nelyžaře. Více informací v příloze k
zimním u táboru.

20.2. Odpoledne v tělocvičně
Více informací v dalším čísle časopisu.
Anyní krátce k dalším termínům:
26. - 27.3. výprava v březnu
23. - 25.4. Svatojiřská výprava
8.5. Závody světlušek a vlčat
21. - 23. 5. Májová výprava
4. - 6.6. Výprava s loděmi na Seč
17. - 31.7. letní tábor
Termíny výprav jsou předběžné. V uvedeném termínu se uskuteční buď víkendová
nebo sobotní výprava.

Registrace
Výše letošní registrace je stanovena na 500,-Kč. Prosíme o
zaplacení této částky nejpozději do 19.1.

...a na závěr?
přeje Vám všem ještě jednou vše jen to nejlepší v novém roce za
celé vedené Jedničky
Siggi, Pepek, Sova, a Zuzka

