Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
v rukou držíte další číslo našeho časopisu. S novým
vydáním zároveň zahajujeme i nový rok. Proto se na
začátek sluší vám všem ještě jednou popřát klidný a
pohodový nový rok, hodně zdraví a pohody. Jsou za námi
dny pohody a klidu a před námi opět běžný běh roku. Když
se ještě krátce vrátím k letošním vánocům, tak se musím
podělit s vámi o jeden dárek, který jsem našel pod
stromečkem. Byla to velká kniha, která je sestavena z
různých zápisů z kronik pražské Dvojky. Ano, je to
vyprávění o slavném Foglarově oddíle. Je to opravdu
krásné čtení, ale nejen čtení. Dá se zde nalézt spousta
nápadů na další oddílové akce. Tak se můžete těšit na nějaké
oddílové novoty. Doufám, že stejně jako já, i vy jste našli
pod stromečkem dárek, který vám určitě udělal velkou
radost. Můžete se také pochlubit v našem časopise co vám
udělalo největší radost. A teď už se zase pustíme do našich
pravidelných i nepravidelných rubrik.

Co se událo v prosinci
Loňský prosinec byl hodně krátký. Ale i přes to se nám
podařilo uspořádat docela pěknou akci

14. - 15. 12. Vánoční besídka s přespáním
Letos jsme se rozhodli uspořádat tak trochu
netradiční vánoční besídku. Sraz byl již v pátek navečer a
čekalo nás přespání v naší klubovně a druhý den divadlo v
Třebechovicích. Nakonec vše dopadlo trochu jinak.
Odpoledne mi volala maminka Kaťáka, že nám sál na
divadlo v Třebechovicích nedopadl a Kačka je z toho celá
smutná. Nedalo se nic dělat. Akci přece neodvoláme. A tak
jsme se sešli večer v naší klubovně, kde jsme se chystali
přenocovat. Když jsem se všichni sešli, byla vyhlášena
malá večeře, abychom se posilnili a mohli se vydat na
malou procházku na Plachtu a zpět. To bylo ještě krásné a
trochu i mrazivé počasí. Po návratu příjemně unaveni jsme
si začali upravovat naší klubovnu na spaní. Každý si vybral
nějaké místo, kde chtěl strávit dnešní noc. Delfíni si zabrali
místo, kde během schůzek stojí jejich stoly, mladší kluci si
zase ustlali pod stromkem. Jáša ten se záhadně zahrabal
snad až pod topení. Siggimu se nechtělo spát na zemi, a tak
si vyrobil postel ze židlí. Unaveni z procházky i z celého
týdne ve škole nemusel se nikdo přemlouvat, aby spal. Noc
to byla pro většinu lidí klidná. Ne však pro Vosičku. Ta
posíla zprávy rodičům, aby si pro ni co nejrychleji přišli, že
chce jít domů. A tak byla první, kdo se s námi ráno rozloučil
a odešel domů. Druhou byla naše Víla. Ta se zase domu sice
nechtělo, ale její zdravotní stav nebyl dobrý na celodenní
procházku. My ostatní jsme si udělaji báječnou snídani, ke
které se servírovala vánočka, chleba s marmeládou a čaj.
Posilněni na celý den jsme trochu poklidili klubovnu a
vydali se na autobus, abychom stihli sraz s ostatními na
nádraží. Tam už na nás čekali další členové oddílu - Kaťák,
Světluška, Aneta, Ondra, David, Terezka, Klíště a tatínek
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Bárta. Nakoupili jsme jízdenky a vlakem se vydali do Týniště.
To bylo naším cílem. Už cestou vlakem se docela rozpršelo a
počasí vůbec nepřipomínalo vánoční čas. Kousek za Týništěm
jsme se dozvěděli, že nebude sice divadlo, ale společně s
pastýři se vydáme do Betléma. Hned při prvním úkolu jsme
měli za úkol svolat všechny pastýře. Družiny hledaly kartičky
s čísli od jedné do šesti. Měly je postupně nalézt a tak sehnat
všechny pastýře. Nejvíce bloudily Veverky. Terezce se vůbec
nedařila nalézt jednička a tak dlouhou dobu bloudila lesem a
hledala. Nakonec kartičku našla, ale to již ostatní z družin již
měli úkol skoro splněný. Nepřízeň počasí nás nutila zase se
rozejít, abychom neprochladli. Další úkol nás čekal asi za půl
hodiny. Protože se nám nepodařilo jednoho z pastýřů vzbudit,
museli jsme na jeho okno házet "kamínky". Každá z družin
dostala přidělený strom a jejich úkolem bylo pomocí kuliček
naházet na strom sníh, aby ten tvořil souvislý pruh. To bylo
najednou řečí, jak sníh zebe a že to nejde a podobně. Přitom až
do tohoto úkolu každý házel kuličky, srhával sníh ze stromů a
jiné ptákovinky. V této soutěži se zadařilo Veverkám, které
kmen stromu úspěšně ozdobily sněhem. I Lišky, Jestřábi a
Delfíni nezůstali pozadu a kmen stromu se jim dařilo obalit do
sněhu. Počasí stále nic moc a tak rychle dále. Další krátká
zastávka byla před vstupem do obory u Třebechovic. Zde jsme
si dali malou svačinu. Museli jsme při ni ale stát, protože vše
kolem bylo pěkně mokré. Proto se opět vydáváme na další
pochod. Štěpán si stěžuje, že už nemůže a David musí jít stále s
někým za ruku, abychom ho někde neztratili. Skoro bez
mluvení docházíme do Třebechovic. Všude kolem nás vlhko a
mokro. Na Třebechovické nádraží přicházíme asi deset minut
před příjezdem vlaku. Kupujeme jízdenky a čekáme na vlak.
Jáša si zapoměl svačinu a tak se s ním Siggi rozděluje o tousty
a Kaťák maže chleby s májkou pro ty, kteří si již snědli svačiny
a mají hlad. Naštěstí vlak přijíždí na čas. Nasedáme a jsme
chvíli v teple a suchu. Asi za čtvrt hodinky vystupujeme v
Hradci na nádraží. Kouří se z nás jak když vyjdeme ze sauny.
Autobus do klubovny nám jede asi za deset minut a tak čekáme
v hale. Pak nasedáme do devítky a odjíždíme do klubovny.
Klubovna nás přivítá teplou náručí. Shazujeme ze sebe
všechno mokré, přestrájíme se a začínáme vařit čaj. Po chvíli,
kdy jsme se aklimatizovali, začínáme s přípravami na večerní
besídku a divadla. Družiny ještě naposledy zkouší své scénky
a také přichází ti, co nás ráno opustili - Vosička, Víla a i Pepek.
Asi okolo půl páte zahajujeme poslední část naší vánoční
besídky. Na úvod této části předává vedení oddílu dárek
Lékárníkovi a také jej jmenuje oficiálním zástupcem
vedoucího oddílu. Po této slavnostní chvíli začíná program
divadelních představení a také hraní koled. Na flétničky hrají
koledy Nšoči, Terezka a Klíště. Po jejich první skladbě si
imrovizované jeviště zabírají Delfíni se svojí inscenací "Sůl
nad zlato". Princezny hrají Eliška, Vosička a Natálka, krále
Lékárník. Myška nás provází hrou jako vypravěč. Další role
ztvárnily Víla a Anička. Odměnou za jejich vystoupení je
bouřlivý potlesk publika a i rodičů, kteří přijali pozvání na naší
vánoční besídku. Před dalším divadlem následuje další
vystoupení našich flétniček. Další představují svoji hru

Vlčata. Ta ztvárnila téma jim velice známé - Knihu
džunglí. A tak vidíme Jášu jako Číla kroužit nad Bandary,
Ježka jako průvodce příběhem, Myšpulína s Vodníkem v
roli Akély a Rakši. A ostatní tvoří vlčí smečku. Díky Čílovi
a Kubovi jako hadu Ká jsme všichni zachráněni od Bandarů
a můžeme odměnit i Jestřábi s Liškami potleskem. Další na
scénu nastupují Veverky, které si připravily pohádku "O
perníkové chaloupce". Jěžibabu si zahrála s chutí Simča, v
roli Jeníčka a Mařenky se představili Klíště a Terezka.
Maminku si zahrála Nšoči a tatínka zastala Terezka. I při
tomto představení jsme se smáli a krásně bavili. Na závěr
nás čekalo představení Ještěrek. Anežka si nemohla
zapamatovat svůj text a tak si popsala snad obě ruce svojí
rolí, ale myslím si, že ji to moc nepomohlo. Kromě Anežky
se v jedné z hlavních rolí představila Kačka, Světluška a
Aneta. Krásným vystoupením Ještěrek jsme uzavřeli
divadelní část besídky. Teď už nás čekala ta nejpříjemnější
chvíle. Začali jsme rozdávat dárky. V rozdávání se
postupně vystřídali všichni členové oddílu. Od těch
nejmladších až po ty starší. Rozdáním dárků nám také
skončila naše letošní vánoční besídka. Postupně jsme si
rozebírali naše věci a pomalu se rozcházeli domů. Škoda
jen, že nebylo lepší počasí na procházku z Týniště do
Třebechovic. Ale jinak se vánoční besídka vyvedla a
doufám, že se i všem líbila. I když je pravda, že si cestou
domů malý Vojta Šůstek postěžoval, že těch dárků zase
tolik nedostal.

Červenec
Letní tábor
Tábor se bude konat v termínu 13. - 27. července 2013. A
jestli pak už víte, kam, se to letos vydáme?

Úklid klubovny
Další služby na úklid klubovny budou mít tyto družiny:
15. 1. družina Delfínů
29. 1. družina Káňat

Registrace 2013
Zde připomínáme, že je v plném běhu vybírání
registračního poplatku na rok 2013. Registrační poplatek činí
600,-Kč a lze jej předat kdykoli po schůzce a to nejpozději do
poloviny ledna. Registrační poplatek zahrnuje pojištění,
spolkový časopis, příspěvek na pronájem klubovny apod.

Bodování
Prosinec byl tak krátký, že jsme nestihli ani pořádně
bodovat. Takže uveřejníme výsledky až za leden.

......a na závěr,
Vám všem chceme popřát ještě jednou krásný a
pohodový rok, plný zdraví, štěstí a pohody. A budeme
se na vás všechny těšit na dalších oddílových akcích.
Siggi, Pepek, Sváča, Sova a Lékárník

1. Skautský oddíl
Hradec Králové

Co se chystá
Leden
Oddílový karneval
Po dlouhé době uspořádáme velký oddílový karneval.
Jeho termín není ještě pevně stanoven. Rozhodujeme se
mezi pátkem 25. 1. nebo nedělí 27. 1. O přesném termínu
vás budeme včas informovat. Téma letošního karnevalu je
již dané. A to Indiáni. Proto si začněte pomalu shánět
vhodné indiánské oblečení.

23. - 26. 2. Prázdninový úlet
Jak jsme již avizovali, na letošní jarní prázdniny
plánujeme delší víkendovou akci, na kterou se vydáme do
Brna. Tato akce se uskuteční v termínu 23. - 26. 2. 2013. Při
návštěvě Brna navštívíme Špilberk, seznámíme se s
historickým centrem Brna, podíváme se na Brněnskou
přehradu a navštívíme i nějaké brněnské muzeum a bazén.
Po propočítání nákladů na tuto akci jsme stanovili její cenu
na 1200,-Kč (doprava, ubytování MHD po Brně, strava
atd.)
Cena se může ještě změnit. Na tuto akci jsme požádali
magistrát města o grant. V případě, že budeme s žádostí
úspěšní, cena akce bude snížena. Prosíme o předběžné
přihlášky nejpozději do konce ledna.
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