Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Čas letí jako voda a už je tu poslední měsíc školy.
Čeká nás měsíc školních výletů a závěrečného hodnocení
školních úspěchů. A také doba, kdy všichni počítáte
poslední dny školy a vyhlížíte tolik očekávané letní
prázdniny. Ještě než se přiblíží tolik očekávané volno čeká
nás pár společných akcí a také velké přípravy na náš další
tábor. Prostě i poslední měsíc školy se pokusíme naplnit
zajímavým programem na schůzkách i na poslednícj
letošních výpravách. A tak vám všem přeji krásný a
slunečný červen.

Co se událo v květnu
Letošní květen bylo naplánováno několik oddílových akcí,
ale nakonec se jich mnoho neuskutečnilo. První akcí, která
nám odpadla bylo plánované Jamboree a druhou zrušenou
akcí byl víkend v Jičíně. Ale ani o jednu z těchto akcí
nebudete ochuzeni. Na podzim uspořádáme Jamboree a ten
Jičín si zatím necháme v záloze. A tak první akcí, která se
uskutečnila byly Svojsíkovy závody.

14.5. Svojsíkovy závody - Mise Butterfly
V sobotu 14.5. se uskutečnil další ročník Svojsíkových
závodů. Tentokrát se jejich námětem byl boj s teroristy,
kteří se snaží vyrábět biologické zbraně. Jednotlivé družiny
měly za úkol zjistit co nejvíce informací a těchto aktivitách.
Další novinkou bylo, že se závody konaly na kolech.Sraz
všech soutěžnách hlídek byl o půl deváté na loděnici. Za náš
oddíl se závodu zúčastnila míchaná družina Veverek a
Káňat ve složení Terezka, Simča, Amazonka, Miska a
Večerníček. A i do názvu si dala "Míchaná vajíčka". Po
kontrole výbavy všech zúčastněných hlídek, po převážení
požadovaných surovin svolal všechny týmy agent No
name. Ten informoval všechny hlídky o nutnosti vypátrat
tajné základny na výrobu biologických zbraní. Po jeho
krátkém proslovu si slovo vzal agent Tonny, který všem
hlídkám vysvětlil další podrobnosti jejich úkolu. Pak se již
dali všechny hlídky do luštění tajné zprávy. Po vyluštění
doběhli ke svým jízdním kolům, které byla v mezičase
"apgrejdována". S agentem převaděčem každý absolvoval
menší test dopravních předpisů a po jeho splnění se hlídka
mohla vydat do tábora Zero na vzdáleném ostrově. Cesta do
tábora vedla po hrázi Orlice kolem loděnice, přes Malšovu
Lhotu ke Stříbrňáku. Odtud pak po žluté značce k Výskytu
a dále na Hradečnici. Kousek za stoupáním byl již
výsadkový tábor. Zde všechny očekával agent Kuba, který
rozdával další instrukce. Každá z hlídek obdržela mapu se
zakreslenými stanovišti. Mezi nimi nechybělo ani
stanoviště pro vaření. Dále týmy obdrželi časové instrukce
o času vaření a návratu zpět do tohoto kempu. Pak už
záleželo na každém z týmu jaký postup zvolí. Do tohoto
kempu však už nedojela Simča, která měla nějaké zdravotní
komplikace. A i Miska měl problém. Pod posledním
stoupáním zařadil na lepší převod, ale jeho přehazovačka to

nevydržela. A tak poslední metry dojel na kole, které mu
zapůjčila sestřička z jejich doprovodu. Na kempu bylo
Miskovo kolo získalo další Upgrade a on mohl pokračovat v
závodu.
Cestou na hlídky čekalo stanoviště se stavbou
vlajkového stožáru, první pomoc, doprava materiálu přes
propast, třídění odpadů a další. Místem pro vaření se staly dva
altánky. Jeden na Olšině a druhý kousek za panelkou. Družiny
měli za úkol v daném čase rozdělat oheň, uvést vodu do varu a
uvařit si oběd dle napsaného postupu. K obědu vařily kuskus
ochucený hráškem a kukuřicí. Po obědě měla každá družina i
malý polední klid, před tím než se pustí do další mise. Ve
stanovený čas se opět všechny týmy sešly v základním táboře.
Zde obdržely od agenta Kuby žhavou informaci o pohybu
teroristů. Družiny měly za úkol tyto informace ověřit. Zde
došlo k menšímu zádrhelu, kdy se jednotlivé družiny začaly
štosovat u jednoho ze stanovišť. Ale čas stanovený na splnění
úkolu se velice rychle krátil a tak se několika družinám
nepodařilo úkol splnit. Mezi nimi byla i naše. Nedalo se nic
dělat. Museli jsme se vrátit zpět. Z kempu jsme pod vedením
Siggiho dojeli zpět na loděnici, kde jsme čekali na výsledky.
Ve své kategorii skončila naše hlídka na čtvrtém místě. Ale
musíme všem poděkovat za vzornou reprezentaci našeho
oddílu a za to, že celý tým zvládnul nástrahy celé mise. Vždyť
byly jedni z nejmladších účastníků celého závodu.

24.5. Setkání s rodiči
Po úterní schůzce mladších jsme se opět sešli s rodiči, které
jsme informovali o činnosti našeho oddílu. Krátce jsme
zhodnotili uplynulý půlrok, ale hlavně jsme se věnovali naší
další činnosti. Takže jsme rodiče informovali o společné
výpravě na Litici a organizaci schůzek na konci roku. Hlavní
část schůzky byla věnována letošnímu táboru. A na závěr jsme
se s rodiči podělili o naše další plány.

27. - 29.5. Výjední zasedání vedení oddílu do
Pavlova
Skoro po ročním domlouvání se o tomto víkendu vydalo celé
vedení Jedničky na své další výjezdní zasedání. Přijali jsme
pozváni od Sváči k návštěvě jižní Moravy. Konkrétněji jejího
domova, vesničky Pavlov. Počasí nám však v pátek ani v
sobotu moc nepřálo. Po několika krásných dnech nám skoro
celá sobota propršela. I přesto jsme se vydali na návštěvu
Lednice a lednického parku. Odpoledne se počasí konečně
umoudřilo a tak jsme Večer mohli strávit pod oblohou plnou
hvězd při koštování darů jižní Moravy. Neděle nás přivítala
krásným slunečným počasím. Škoda, že jsme museli začít
balit a chystat se domů. Pálava je jedno z krásných míst naší
země kam se určitě stojí za to vrátit.

Družinové schůzky v květnu
I tento měsíc jsme na schůzkách pokračovali v putování
historií. Vyzkoušeli jsme schůzku v ilegalitě, seznámili se s
humanitárními projekty atd.

Co se chystá
Červen
4.6. Výprava s rodiči za loupeživým rytířem
V sobotu 4.6. se vydáme na společnou výpravu do okolí
Litice a Potštejna. Pojeďte všichni s námi a vyzkoušejte se
správnou skautskou výpravu společně s vašimi dětmi na
Litici. Sraz všech účastníku je v sobotu 4.6. v 8.45 u pošty
na hlavním nádraží. Návrat je 18 hodin opět na hlavní
nádraží. S sebou si každý zabalí: psací potřeby, blok,
stezku, KPZ, svačinu a pití na celý den.

18.6. Cyklovýprava na rozhlednu
V případě zajmu starších se uskuteční cyklovýprava.
Sraz je v 9 hodin u klubovny. Návrat bude okolo 18 hodiny
opět ke klubovně. Podmínkou účasti na této výpravě je kolo
v dobrém stavu, cyklo přilba a schopnost ujet na kole cca
40km. Prosím o přihlášení všech účastníků do 15.6. Více
informací na schůzkách.
7. a 8.6. schůzky na kolech
V termínu pravidelných družinových schůzek se
uskuteční schůzky na kolech. Sraz bude v pravidelném čase
(v úterý v 16 a ve středu 16.30h) před ZŠ Úprkova. Odtud se
společně vydáme na dopravní hřiště u Malšovického
stadionu. Návrat bude opět k ZŠ Úprkova.
15. a 22.6. schůzky na lodích
Poslední dvě schůzky se budou konat ve středu a
vydáme se společně na lodě. Sraz bude vždy v 16 hodin u
Čechů a návrat bude okolo 18 hodiny opět k Čechům. Na
sraz přijeďte na kolech, abychom se rychleji dostali do
loděnice. Na tyto schůzky si každý zabalí vhodné oblečení a
boty do vody.

22.6. Závěrečná schůzka
Při závěrečné schůzce proběhne vyhodnocení půlroční hry
o historii a budeme opékat buřty. Tak kromě věcí na lodě si
nezapomeňte zabalit i buřty.

Červenec
16. - 30.7. Tábor Hobita na Posekanci
Připomínáme jen kontrolu platby tábora a šití táborového
obleku dle předaného střihu.
Sraz všech účastníků tábora je ve 13 hodin za ZŠ Úprkova(u
jídelny). Na sraz přineste zabalené věci na tábor a všechna
potvrzení. Na tábor odjíždíme autobusem a věci dětí nám
poveze náklaďák. Jak jsme vás již informovali na setkání s
rodiči. Zveme všechny rodiče na poslední táborový oheň na
táboře. Ten se uskuteční v pátek 29.7. 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. Oproti loňskému roku jsme Vám
schopni nabídnout ubytování v podkroví (viz fotky na Rajčeti)
a nebo ve vlastních stanech louce. Dále prosíme, abyste si
zajistili vlastní stravu. Po loňské zkušenosti, že jste nás
navštívili skoro všichni navrhujeme, že si děti z tábora letos
odvezete sami. Kdo by měl s odvozem dětí nějaký problém
nahlašte tuto věc prosím vedení oddílu, abychom měli čas na
zajištění dopravy.
Adresa letošního tábora:

Jméno a příjmení táborníka
Junácký tábor 1. oddílu Hradec Králové
Na Posekanci
Budislav u Litomyšle
569 65

...a na závěr?
Přejeme vám všem pohodový poslední měsíc školy.
Zvládněte všichni poslední úkoly, písemky apod. Ať máte
všichni to nejlepší vysvědčení. A pak už hurá na prázdniny.
Těšíme se s vámi se všemi i s vašimi rodiči na setkání na
společné výpravě. Za celé vedení Jedničky vás zdraví
Siggi, Pepek, Sova, Zuzka,Sváča, Veverka a Cyril

