Jednička hlásí!
Časopis 1.oddílu Junáka v Hradci Králové

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
před námi je již poslední měsíc letošního školního roku.
Čeká nás několik málo akcí před prázdninami a pak už
vytoužené dva měsíce prázdnin. Ale než začnou čekají na
vás učitelé s posledním zkoušením a písemkami. Ti z vás,
co dělali letos přijímací zkoušky tak už nyní mají jasno jak
jim to dopadlo a na jakou školu od září nastoupí. Maturanti
mají za sebou zkoušku z dospělosti a užívají si
zasloužených prázdnin. Tak vám všem přeji silné nervy do
posledních dnů školního roku a těším se na našich na
setkání na našich akcích.
Siggi

Co se událo v květnu
Měsíc květen byl na naše akce velice skromný. Výprava
na Želivku, kterou jsme plánovali od začátku školního roku
se neuskutečnila. Starší a roveři měli nakonec spoustu jiné
práce a proto musela být tato vícedenní výprava zrušena. I
když jsme vyhlíželi nějaké přihlášky, nakonec se žádná
nedostavila.

22. 5. Cyklovyjížďka po Hradeckých
lesích
V pátek 22.5. se
naši mladší členové sešli na malé vyjížďce po hradeckých
lesích. Sraz byl o půl páté u Zděné boudy. Chvíli to
vypadalo, že snad ani nikdo nepřijde. První přijel David s
mamkou. Sice to má nejdále, ale byl první. Pak už se začali
sjíždět další. Dominik přijel podpořen mamkou , taťkou i
psem. Další přijel Tobiáš, následovaný Lukášem s taťkou,
který se před chvílí vrátil ze školy v přírodě. Poslední
dorazil Básník. Tak to už jsme byli všichni a mohli se opřít
do pedálů a vyrazit do nitra hradeckých lesů. Hned na první
odbočce jsme
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Každý měl na kraji cesty zobrazenou nějakou dopravní
značku. David měl u sebe stopku, Tobiáš hlavní silnici apod.
Pak jsme projížděli křižovatkou a zkoušeli, kdo a kdy má v
křižovatce přednost v jízdě. Vyzkoušeli jsme různé varianty
průjezdu. Po této zastávce jsme pokračovali v další cestě po
Hadovce vstříc dalšímu dobrodružství. To nás čekalo po krátké
jízdě u složených klád. Zde pro nás Siggi připravil další úkol.
Na klády položil kelímky naplněné vodou a naším úkolem
bylo kelímek za jízdy vzít a převést dále. První pokusy dopadly
špatně. David se zapletl do kola, Dominik skončil mezi
kládami. První úspěšný byl Tobiáš. Tomu se jako prvnímu
podařilo vzít kelímek a nespadnou z kola. Ostatní stále brblali,
že to nejde. Pak se podařilo vzít kelímek Lukášovi a postupně
se přidávali další. Nakonec se podařilo kelímek, ale už bez
vody, vyzvednou všem. Uklidili jsme kelímky a vydali se na
další cestu. To už byla většina rozehřáta a tak všichni vyrazili
pod vedením Tobiáše vpřed. Náš peleton uzavírali rodiče.
Propletli jsme se až na konec Hadovky a na křižovatce s
Telefonkou jsme se vydali na jih směrem k Výskytu. Jeli jsme
krátký kousek po Telefonce a čekal nás další úkol. Na této
přímé cestě jsme vyznačili úsek, kde jsme soutěžili v časovce.
Vzdálenost nakonec byla tak velká, že povely ke startu dalšího
závodníka musel asi v polovině trasy předávat taťka
Dominika. Vítězem naší časovky se nakonec stali všichni.
Protože rozdíly mezi jednotlivými závodníky byly opravdu
zanedbatelné. Po časovce jsme pokračovali déle po Telefonce
až na křížení s asfaltovou cestou od hájovny u Dvou šraňků.
Tato asfaltka přímo vybízela k závodění. My jsme sice
nezávodili, ale zkoušeli jsme jet v cyklistickém balíku a
průběžně se střídat ve vedení. Jen Tobiáš měl tolik síly, že
místo aby se zapojil do čela ujížděl stále dopředu. U altánku
jsme naše kola stočili opět na lesní cestu, která nás po chvilce
dovedla na Výskyt. Na Výskytu byla další naše zastávka
spojená s opékáním buřtů. Kola jsme dali do stojanu a vydali se
na dřevo. To bylo trochu obtížnější sehnat, protože okolí
ohniště je dokonala uklizené. Ale díky šikovnosti rodičů a i
kluků se nám podařilo dřeva sehnat dostatek. Roztopili jsme
oheň a dali se opékání. Za chvíli si již první pochutnávali na na
výborných buřtících. Posilněni nás čekal další úkol. Každý
měl vybarvit dopravní značky zobrazené na předaném listu.
Museli jsme se postupně vystřídat s vypůjčením pastelek
potřebné barvy. První měl všechny dopravní zančky vybarvení
Lukáš s Tobiášem, které následovat David s Dominikem.
Uklidili jsme náčiní na opékání a pastelky a vydali se na další
cestu. Hned jak jsme vyjeli na asfaltovou cestu využili jsme
jejího rozšíření na poslední zastávku naší cesty. Na cestu jsme
rozmístili kužely a soutěžili jsme ve slalomu. Když jsme chtěli
odjet tak Siggi zjistil, že má nějaké prázdné kolo. Naštěstí měla
maminka od Dominika pumpičku. Kolo jsme dopumpovali a
mohli pokračovat alespoň k Vlkovi. Zde byla vyhlášena
neplánovaná zastávka, kdy Siggi musel lepit duši. To se díky
spolupráci rodičů Dominika a taťky Lukáše podařilo a my
jsme mohli pokračovat do cíle. Ke Zděné boudě jsme dojeli s
malým zpožděním. Ukončili jsme naši malou projížďku.
Rozdali jsme si pamětní lístky a rozešli se domů.

26. 5. Schůzka s rodiči

19. - 21. 6. Středisková výprava

Tradičně s blížícím se koncem školního roku proběhla
tradiční schůzka s rodiči. Na schůzce byli rodiče
informováni o plánech oddílu v dalším školním roce,o
novém rozdělení družin a také informace týkající se
letošního tábora.

V tomto termínu se koná středisková výprava. Vzhledem k
časovému zaneprázdnění vedení oddílu (Akce Y apod) jsme
účast na této výpravě pro letošní rok zrušili.

Co se chystá
Červen
7. 6. Cyklovýprava na Potštejn - starší
Starší čeká poslední velká výprava tohoto školního
roku. Na kolech se vydáme z Potštejna do Hradce
Králové.
Sraz je v neděli 7. 6. v 8.45 hodin před poštou na
hlavním nádraží a návrat je okolo 16 hodiny ke klubovně.
S sebou si každý vezme seřízení a namazané jízdní kolo,
přilbu, jídlo a pití na celý den. Rodiče jsou na tuto akci
srdečně zváni.

Poslední schůzky
9. 6. (úterý) se schůzka mladších koná na lodích. Sraz
je v 16 hodin před loděnicí Domu dětí a mláděže (nad
jezem) GPS: 50.2097419N, 15.8646064E, nebo v 15.45 s
kolama u hospody u Čechů. Konec je okolo 18 hodiny u
hospody u Čechů. S sebou si každý vezme boty na loď a
náhradní oblečení.
(Budeme na loděnici Farmačky - z druhé strany loděnice
Domu dětí a mládeže)

16. 6. (úterý) Poslední schůzka tohoto školního
roku
Schůzka je společná pro celý oddíl. A uskuteční se na
lodích. Sraz je v 16 hodin před loděnicí Domu dětí a
mláděže (nad jezem) GPS: 50.2097419N, 15.8646064E,
nebo v 15.45 s kolama u hospody u Čechů. Konec je
okolo 18 hodiny u hospody u Čechů. S sebou si každý
vezme boty na loď a náhradní oblečení.
(Budeme na loděnici Farmačky - z druhé strany loděnice
Domu dětí a mládeže)

Červenec
18. 7. - 1. 8. Letní tábor
Táborový poplatek plaťte na transparentní učet střediska
1981393001/5500. Podrobnější informace k letošnímu táboru
přinese poslední číslo našeho oddílového časopisu.Sloupek z

historie
Na tomto místě jste se mohli v minulých číslech dozvědět
něco zajímavého z historie naší organizace. V posledním díle
jsme se přenesli do roku 1970, kde začíná částečně
přerušovaná činnost našeho oddílu. S jeho historií se můžete
seznámit na našich webových stránkách. A tak tímto sdělením
končí i seriál příspěvků k historii.

Krojové košile
Opět zajišťujeme hromadné objednání krojových košil.
Proto ti z vás, kteří ještě nemají košili, prosíme aby se přihlásili
u vedení oddílu a nahlásili požadovanou velikost. K
objednávce vybíráme zálohu 500,-Kč.

Rozdělení družin
Jak již jste byli informováni na schůzce rodičů, chceme od
nového školního roku změnit rozdělení jednotlivých družin. V
novém uspořádání budou družinu tvořit mladší i starší, děvčata
i chlapci. K vašemu vyjádření jsme vytvořili malou anketu,
kde nám můžete sdělit váš názor. Anketu naleznete na
následujícím odkazu: http://goo.gl/forms/BT6NvXWAa2.
S výsledky ankety vás seznámíme po letošním táboře, abyste
věděli s jakým termínem schůzek můžete od nového školního
roku počítat.

... a na závěr?
Jsme u konce dalšího čísla oddílového časopisu. Proto vám
na úplný konec přejeme pohodu do posledních dní školy a se
staršími se těšíme na cyklovýpravě. S vámi se všemi na
družinovkách a na poslední schůzce na lodích.
Siggi, Sváča, Sova, Kaťák, Světluška, Amazonka, Sqoterka a Pepek

13. 6. Dětský den v Malšovicích
I tento rok společně s KMS zajišťujeme dětský den. Kdo
máte chuť tak přijďte si zasoutěžit od 9 hodin do
vnitrobloku v Čelakovského. Starší a roveři mohou přijít
pomoci na našich stanovištích.
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