Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
čas letí jako voda a před námi je poslední měsíc
letošního školního roku. Atak se určitě už všichni těšíme na
prázdniny. Ale na ně si ještě chvíli počkáme. A aby nám ten
čas do prázdnin utekl jěště rychleji tak nás na závěr čeká
ještě několik společných schůzek a dalších akcí. Takže nám
určitě i ten poslední měsíc uteče jako voda. A pak hurá na
prázdniny a i na náš tábor v podhůří Jizerských hor. A tak
vám přeji ať i poslední měsíc školy zvládnete a kdo
potřebuje ať si stihne vylepšit na poslední chvíli známky.

Co se událo v květnu
2.5. Závody světlušek a vlčat
Tak máme za sebou další ročník závodů světlušek a vlčat.
Tentokrát se závody konaly v Šimkových sadech a jejich
tématem byla Doba Ledová. Za náš oddíl se zúčastnili
závodu pouze tři závodníci (Vanda, Matěj a Stopař). Ostatní
asi odradil ranní déšť a poněkud chladnější počasí.
Vzhledem k malému počtu členů jsme nebyli schopni
sestavit kompletní hlídku, proto jsme doplnili naše
reprezentanty od dvě vlčata z Nového Hradce. Ale i takto
namíchaná hlídka si se závodem poradila velice dobře a
nechala na trati celé své závodní srdce. Při vyhlášení
výsledků jsme byli všichni příjemně překvapeni jejich
umístěním. V silné konkurenci pěti hlídek vlčat z oddílů z
celého Hradec se naše hlídka neztratila a skončila na
krásném druhém místě, které je i postupové do krajského
kola. Tímto celé hlídce blahopřejeme k parádnímu úspěchu.

11. a 18.5. schůzky na kolech
Na tyto dvě schůzky jsme se vydali na kolech. Sraz byl
vždy ve čtyři odpoledne u Úprkovky. Naším cílem bylo
vždy dopravní hřiště u malšovického stadionu. Během
těchto dvou schůzek jsme si připoměli dopravní značky,
osvěžili jsme si základní pravidla jak se máme chovat na
kole na silnici a také jsme si zasoutěžili. Vyzkoušeli jsme
slalom, jízdu na čas a další discipliny. Na závěr druhé
schůzky získal každý oddílový řidičák na kolo.

22.5. Výprava za sochama
Na další oddílovou výpravu jsme se vydali v sobotu 22.5.
Naším cílem byly sochy v okolí Kuksu. Sraz jsme měli
tradičně na hlavním nádraží v devět hodin. Zakoupili jsme
výhodnou jízdenku na doporučení paní v pokladně a šli na
nástupiště vyhlížet vlak. Ten přijel na čas my jsme
nastoupili a vyrazili směr Jaroměř. Protože jsme jeli
rychlíkem vystupovali jsme už na druhé zastávce ve Dvoře
Králové. Po vystoupení z vlaku jsme zahájili výpravu
oddílovým pokřikem. Pak si slovo vzala Sváča, aby nám
pověděla krátkou pověst o zlatých prutech: "Vypráví se, že
jakýsi člověk nalezl tři zlaté pruty. Jako by vyrůstaly ze
země. Utrhl je, spěchal do nedaleké Jaroměře aby je prodal.
Protože s jídlem roste chuť, běžel na místo znovu a pruty tu
rostly zase. Opět je prodal a když se to opakovalo i po třetí,

vyzvěděli na něm jaroměřští, kde zlato bere. Jak z něj tajemství
vymámili se neví. Kouzlo však přestalo existovat a zlaté pruty
už v Kuksu nikdo nenašel. Zlato možná nahradily tři léčivé
prameny, které využil v 17. století tehdejší majitel panství
František Antonín hrabě Špork."
Po tomto úvodu jsme se dozvěděli, že i my budeme hledat
zlaté pruty. A tak jsme se vydali po červené značce směrem k
Betlému. Kousek za nádražím každá z družin obdržela od
Moniky list papíru, kde byly napsané různé květiny, stromy
apod. Úkolem každé z družin bylo tyto rostliny nalézt a ukázat
Monče. Vyplnění prvních bylo velice snadné. Všichni známe
smrk, borovici, ale takový dub či buk to bylo už těžší.
Vrcholem však bylo hledání pro většinu neznámého kostivalu.
Cesta s hledáním nám docela utíkala. Jednu chvíli nás chtěl
zastrašit déšť, ale my jsme se nedali. Tedy spíše Vašek. Ten
vytáhl krásný deštník, kterým se rozhodl chránit proti dešti.
Naštěstí spadlo pouze jen pár kapek a tak i Vašek mohl deštník
schovat.Ale na památku si možná vyslouží přezdívku Deštník.
Ale začal se hlásit hlad a tak nám přišel vhod přístřešek u cesty
na Krkonošské vyhlídce. Zde jsme sundali batohy a vytáhli své
svačiny.Asi nejoriginálnější měl Matěj. Vytáhl totiž krabičku s
nějakým salátem. To jsme však ještě netušili jak tuto krabičku
ještě využije. Během svačiny učil Stopař ostatní jak si mají
vyrobit vlčí zub z kapradí. Dalším místem, které bylo třeba při
svačině prozkoumat byla nedaleká studánka. Jejímu
průzkumu velel náš malý voják Kryštof. Po průzkumu zjistili,
že voda vytéká tak nějak sama ze skály. Závěr odpočinku v
altánu byl poznamenán výbuchem Matějovy majolky. Jak k
tomu přesně došlo není zatím jasné, ale výsledek byl viditelný.
Víťa, který byl asi u epicentra výbuchu měl majolku úplně
všude. Zachránila ho Sváča se svými papírovými kapesníky.
Po očistě jsme pokračovali dále po červené. Další naše
zastávka byla po chvíli chůze. Naším úkolem byl odhad
vzdálenosti. V této disciplíně měli výhodu Ještěrky díky
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Neušli jsme snad ani kilometr a Matěj hlásí krásnou stopu
na zhotovení odlitku. Při této poznámce si oddychl i Siggi.
Přece jenom nést dvě kila sádry nebylo nic moc. Druhou si
stopu našli i Jestřábi. Pak začala příprava na odlévání. Za
Jestřábi se tohoto úkolu ujal Stopař, který pomáhal i
Matějovi u Lišek. Společnými silami nakonec vytvořili
ohrádku i rozmíchali sádru. Nalití do formy si zajistil už
každý sám. Čas než nám stopy ztuhly využili jsme čas k
luštění dopisu s dalším úkolem. Po rozluštění dopisu vyšlo
družinám, že musí zjistit, kdo založil lázně na Kuksu. Na
odpověd si museli ještě chvíli počkat. Stopy nám částečně
zaschly a tak jsme je mohli vyloupnout. Lepší stopu
nakonec měli Jestřábi. Liškám se po jejich stopě někdo
prošel a tak z ní zbylo pouze torzo. Stopy nakonec nepřežily
další transport a skončily někde na cestě. To už jsme se
přiblížil Betlém. Prohlédli jsme místní sochy, udělali
společnou fotku a pokračovali dále. Díky Sváče a Monče
jsme i rychle našli novodobou křížovou cestu. Zastavili
jsme se u každé ze soch a vždy se s ní někdo vyfotil. Velký
odpočinek jsme si udělali u velkých sepnutých rukou.
Vyzkoušeli jsme rozluštit i novou šifru. Ta nám dala chvíli
zabrat. S jejím luštěním si první poradily Ještěrky
následované Jestřábi. Ale neznalost starých pověstí byla
další překážkou jak odpovědět na zašifrovanou otázku.
Společnými silami se nám nakonec podařilo nalézt
odpověď. Jednalo se o pověst o Svatoplukových prutech. V
další části nás čekal běh z kopce. Družiny se chytli za ruce a
měli za úkol co nejrychleji doběhnout k Monče. Ze vcelku
jednoduchého úkolu se stalo parádní drama. Protože si
družiny neudělali dostatečné rozestupy byl hlavně start
docela náročný. To se nevyplatilo Jestřábům, kteří
zapoměli Deštníka, který spadnul a přes něj se hrnuli
ostatní. Nakonec vše dopadlo dobře. V cíli byly první
Ještěrky následované Liškama a na posledním místě
skončili Jestřábi. Protože se obloha nebezpečně zatáhla
rozhodli jsme se využít velký železniční most k
případnému úkrytu před deštěm. A bychom neztráceli čas
tak jsme se pustili do vaření polévky. Jestřábi vařili slepičí s
nudlemi, Lišky vyzkoušeli gulášovku stejně jako Ještěrky.
Bouřka se nakonec uhnula úplně někam jinam a my jsme v
klidu uvařili.A zde se musíme ještě vrátit k Matějovi. Ten si
uvařenou polévku nalil opět do své misky, kterou před tím
již několikrát použil jako talíř u různých pokrmů. A tak jsme
se rozhodli pokud s tím bude souhlasit, že mu udělíme
přezdívku Miska. Polévky všech družin byly opravdu
vynikající. Zabalili jsme všechny věci, Jestřábi si ještě
vyzdobili svoje obědové místo a pokračovali na Kuks. Ten
jsme jen minuli a šli jsme přímo na vlakovou zastávku. Na
ní jsme provedli vyhodnocení bodování za celý den. Každá
z družin obdržela sladkou odměnu a každý z účastníků
výpravy diplom a pamětní list. Po necelé půlhodince jízdy
jsme vystupovali na vlakovém nádraží v Hradci. Počasí nás
sice celý den strašilo bouřkama, ale nakonec vše vydrželo a
krásné počasí nám přálo celý den. A tak musíme
konstatovat, že se nám naše výprava vyvedla na jedničku.

25.5. schůzka na lodích
Po dlouhé době jsme šli zkontrolovat naše lodě. Po nekonečných
deštích bylo v Orlici o něco více vody než obvykle, ale ještě v
rozumných mezích. Po kontrole bezpečnostních vest se první
námořníci vydali na lodě. Po prvních projížďkách si roli
kormidelníků vyzkoušeli nestarší Ještěrky a musíme říci, že jim to i šlo.
Dvě hodiny uběhly jako voda a my jsme museli uklidit lodě. A hurá
domů.

Co se chystá
Červen
1.6. Schůzka s rodiči
Pravidelná schůzka s rodiči k táboru a dalším věcem
týkajících se činnosti oddílu proběhne tradičně po schůzce v
17.30. v naší klubovně.

4. - 6.6. Výprava s loděmi na Seč
Jak již víte tak o tomto víkendu se uskuteční poslední velká
akce našeho oddílu. Tentokrát se vydáme na Seč, kde se bude
konat velká Námořní akademie. Sraz na tuto akci je v pátek
4.6. v 17.15 u pošty na hlavním nádraží a návrat je v neděli v
19 hodin opět na hlavní nádraží. S sebou si každý zabalí věci
na spaní a na ven, spacák, ešus, lžíci, utěrku, psací potřeby,
zápisník a jídlo na páteční večeři. Jídlo je zajištěno od sobotní
snídaně. Na tuto akci budeme vybírat 300,-Kč.

8.6. Jubilejní 300. schůzka
V rámci oddílové schůzky proběhne oslava naší jubilejní
300. schůzky. A tak tato schůzka proběhne v netradičním
prostředí. O co se bude jednat se nechte zatím překvapit. Jen si
rezervujte úterní odpoledne od 16 hodiny do 19 hodiny. Na
toto schůzku budete potřebovat městskou kartu nebo dvě
jízdenky.

22.6. Závěrečná letošní schůzka
Letošní poslední schůzka v tomto školním roce se
uskuteční v úterý 22.6. Sraz bude tradičně u klubovny v 16
hodin. Odtud se vydáme na Plachtu, kde zaktualizujeme naše
věrnostní listiny a opečeme buřty. Proto si nezapomeňte s
sebou zabalit buřty a chleba. Návrat bude okolo 18.30 opět ke
klubovně.

Červenec
17. - 31.7. letní tábor Tábor ve starém Řecku
Prosíme o vracení přihlášek na tábor a také o platby tábora.
Platbu tábora proveďte nejpozději do 25.6.. Táborový
poplatek je možné zaplatit v pokladně banky Českomoravská
záruční a rozvojová banka (budova Sokola na nábřeží) a nebo
převodem na účet střediska č.ú.: 5513300108/4300 a jako
variabilní symbol uveďte rodné číslo táborníka.
Adresa letošního tábora:
Jméno a příjmení
Junácký tábor 1. oddílu Hradec Králové
Jindřichovice pod Smrkem
463 65
Dále připomínáme šití táborových obleků dle návodu na
webu a jejich předání na obarvení nejpozději 15.6.
Více informací k táboru na webu a na schůzce s rodiči.

...a na závěr?
před námi je poslední měsíc školního roku. A pak už
zasloužené prázdniny. Tak vám přejeme, aby jste zvládli i
poslední měsíc školy a na konci si odnesli hezké vysvědčení.
Siggi, Pepek, Sova, Zuzka,Sváča a Cyril

