Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
školní rok utekl jako voda a do prázdnin zbývá
posledních pár dnů školy. A před námi jsou vytoužené letní
prázdniny. Dva měsíce volna bez školních povinností, ale
určitě plné výletů a dobrodružství. Na jedno takové
dobrodružství se můžete těšit na letošním táboře. Pomalu se
dokončuje program i další věci, bez kterých se tábor
neobejde a pak se všichni setkáme, abychom se vydali na
společné prázdninové dobrodružství. A těm, kteří se letos s
námi na tábor nevydají, přejeme hezké prázdniny.

Co se událo v červnu
4. 6.6. Námořní akademie na Seči
Po dlouhé době příprav jsme se konečně vydali na naši
další výpravu na Seč. Tentokrát jsme k účasti na této akci
pozvali i ostatní oddíly z našeho střediska. Buď byl špatně
zvolený termín, nebo se nikomu moc nechtělo, ale účast
nebyla z rekordních. Z našeho oddílu se nás sešlo deset a
ostatní oddíly zastupoval pouze Veverčák se dvěma bratry z
jeho oddílu. Na letošní výpravu na Seč jsme vzali také
poprvé naše lodě, které nám na místo i zpět pomohl
dopravit Pifík. Sraz účastníků byl tradičně u pošty na
hlavním nádraží. Tam čekala Sváča s Monikou, které měly
za úkol dopravit všechny kadety na Seč. Po náročné cestě
vlakem a uatobusem z Chrudimi konečně dojeli až na
náměstí na Seči. Odtud je Siggi dopravil na základnu.. A
nyní již předáme slovo Zuzce, která nám celou akci
popsala:
O víkendu 4. - 6. června proběhla u
přehrady Seč dobrodružná průzkumná robinsonáda
střediska Želivák. Akci organizoval 1. oddíl a zúčastnilo se
jí dvanáct dětí a pět dospělých. V pátek po příjezdu na
základnu a ubytování v pohodlných kajutách proběhl
nácvik námořnických uzlů. Děti se tak procvičily v
obratnosti a rychlosti a zároveň byly motivovány do dalších
námořnických aktivit. Druhý den, kdy nám po týdnech dešťů
vykouklo sluníčko, jsme využili přízně boha Poseidona a
vydali se prozkoumat okolí sečské přehrady. Děti dostaly
možnost vyzkoušet si plavbu jak na pramici, tak na kanoích.
Samozřejmostí bylo zachování bezpečnostních pravidel –
děti byly po celou dobu plavby oblečeny v plovacích vestách
a na lodi byl vždy minimálně jeden dospělý. Děti dodržovaly
pitný režim a pro případ úrazu jsme s sebou vezli oddílovou
lékárničku. Úspěšně jsme zvládli proplout celou délkou
přehrady a zajímavostí bylo proplutí části řeky Chrudimky
v jejím ústí. Plavba na pramici byla pro děti nejen
jedinečným zážitkem, ale také zkouškou vytrvalosti, vůle a
utužení týmového ducha. Vedle toho si děti užily i zábavy při
lovu velryb nebo boji s námořními soky. Odpolední
program sestával z bojové hry v přilehlém lese na pirátské
motivy, prověrky orientace na moři pomocí světových stran
nebo hraní deskových her. Večerní táborový oheň posloužil
ke zklidnění, popovídání a připomenutí si oddílových
písniček s kytarou. Abychom využili mimořádně příznivého
počasí, vydali jsme se na průzkum přehrady a přilehlého

Prohlédli jsme si hráz a vyšplhali na nedalekou zříceninu
hradu Oheb. Vyčerpaní průzkumnými manévry jsme se vrátili
zpět na základnu, po obědě vrátili její prostory do původního
stavu a plni zážitků vyrazili směr domov.
Musíme konstatovat, že se celá akce opravdu vydařila.
Velkou zásluhu na tom má počasí, které po týdnu dešťů a
chladna ukázalo svoji vlídnější tvář. Již od pátečního odjezdu
nás provázelo krásné počasí, které vydrželoo po celývíkend.

8.6. 300. schůzka
Právě na tento den připadla naše jubilejní třístá schůzka.
Ano, je to tak. Od založení našeho oddílu před osmi lety jsme
se sešli na našich schůzkách již tolikrát. A tak jako malou
oslavu tohoto výročí nám Sova domluvila návštěvu hradecké
Filharmonie. Konkrétně tedy prohlídku rekonstruované
budovy na nábřeží. Účast byla opět velká. A pro naše nováčky
to byla i taková malá slavnost. Na podiu Filharmoie dostal
každý své oddílové tričko. Více informací k této akci nemáme
a tak nezbývá než odkázat na fotky z této slavnostní akce na
Rajčeti.

Co nás čeká
17. - 31.7. letní tábor Tábor ve starém Řecku
Zde přinášíme poslední informace k našemu táboru. Sraz je
v 8.30 na parkovišti naproti plynárnám u ZVU. S sebou si
vezměte bezinfekčnost, zdravotní průkaz, kartičku pojišťovny
a zabalené věci na tábor. Na cestu do vlaku si zabalte svačinu a
pití.
Z tábora se budeme vracet 31.7. v 19 hodin opět na parkoviště
u klubovny. Tyto informace vám ještě týden před táborem
potvrdíme.
Adresa letošního tábora:
Jméno a příjmení
Junácký tábor 1. oddílu Hradec Králové
Jindřichovice pod Smrkem
463 65
A máme pro vás také jednu novinku. Zveme všechny rodiče na
poslední táborový oheň na táboře. Ten se uskuteční v pátek
30.7. Takže všichni, kdo máte chuť přijet za námi a strávit s
námi společně jeden den na táboře a večerní oheň jste srdečně
zváni. Na tábor můžete přijet během celého dne. Počítejte
prosím s tím, že si musíte zajistit vlastní ubytováni ve stanu na
louce a stravu.

... a na závěr?
Přeje vám všem krásné prázdniny plné sluníčka a se spoustou
dobrodružství a zážitků. A na konci srpna očekávejte tradiční
dopis s pozvánkou na úvodní schůzku v novém školním roce.
Ale to bude za dlouho a před námi jsou krásné prázdniny.
Hurááá
Siggi, Pepek,Sváča, Zuzka,Sova a Cyril

