Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
čas plyne jako voda a před námi je poslední měšíc
tohoto školního roku. Prázdniny nám již pomalu
klepou na dveře a přípravy na letošní tábor jsou v
plném proudu. Před námi je několik posledních
schůzek a pak již hurá na prázdniny. Tento poslední
měsíc bude ve sportovním stylu. Je to taková tečka za
naší hrou, kde jsme putovali s naší olympijskou
pochodní po různých zemích. O každé jsme se něco
dozvěděli a krátce jsme se seznámili i s jejími zvyky a
tradicemi.Atak hurá do sportovních výkonů.

Co se událo v květnu
Asi se začíná stávat pravidlem, že kvetěn je vždy na
oddílové akce chudší. I letošní nebyl v tomto ohledu
jiný. Původně plánované akce se scvrkli na kratší a
některé ani neproběhly. A co že se to vlastně tedy v
květnu dělo?

7.5. Návštěva tábořiště
V tomto termínu se mělo konat putování straších po
Broumovsku. Počasí a malý počet zájemců byly
hlavní příčiny, proč se plánovaná akce neuskutečnila.
Proto jsme se rozhodli, že se alespoň vydáme
zkontrolovat letošní tábořiště. Ale i do těchto plánů
nám významně promluvilo počasí. Původní plán byl,
že se na tábořiště vydáme v pondělí, přespíme a druhý
den pojedeme domů. Původně se přihlásilo asi pět
starších, kteří se pomalu s blížícím se termínem zase
odhlašovali. Nakonec jsme zbyli tři Sváča, Světluška a
Siggi. Rozhodli jsme se, že to na přespání není a tak
následovala velká telefonní akce během které Siggi
obvolal odhlášené zájemce. Nakonec jsme vyrazili v
pondělí odpoledne ve složení Sváča, Světluška, Terka,
Lékárník a Siggi na návštěvu tábořiště autem. Cesta
uběhla v pohodě a asi za hodinu jsme byli na tábořišti.
Zde nás přivítal Slunda, od kterého si tábor půjčujeme
a provedl nás po okolí. Udělali jsme několik fotek
seznámili se krátce s okolím a asi po hodině jsme se
rozloučili a vydali se na cestu zpět. Cestou zpět jsme se
zastavili na výbornou vanilkovou zmrzlinu. Domů
jsme přijeli krátce po sedmé večer. Jak jsme se všichni
shodli tábořiště se nám všem moc líbilo.

Schůzky na kolech
V rámci družinových schůzek jsme se opět vydali
na dopravní hřiště. Během těchto schůzek jsme si
zopakovali dopravní značky, seznámili se s
křižovatkami a vyzkoušeli různé dovednosti na

kolech. Starší měli štafetu, kde místo štafetového kolíku
si předávali kelímek s vodou. Na závěr měli ti co prošli
úspěšně různými soutěžemi získat řidičák na kolo. Ale
druhá schůzka mladších propršela a tak muselo být
předání řidičáků odloženo na neurčito.

26.5. Cyklovýprava na kolech
Na závěr našich cykloschůzek se měla uskutečnit
cyklovýprava do Novohradeckých lesů. Ale zřejmě
nějakým informačním šumem se tato informace
nedostala k nikomu. A tak když v sobotu na sraz u
klubovny dorazila Sváča se Siggim, nestačili se divit. Na
srazu byl pouze Miska a Honza. Ostatní nikde. Zachvíli
volala paní Páslerová, která se chtěla na něco zeptat. A
když se jí Siggi ptal kde jsou jen se divili, že se něco koná.
Prostě nás zklamala technika a email s informacemi se
prostě někde zatoulal.

29.5. Setkání s rodiči
Po schůzce mladších se konala další pravidelná
schůzka s rodiči. Zde se rodiče dozvěděli o činnosti
oddílu, o dalších plánech a hlavní část byla věnovaná
přípravám a průběhu letošního tábora. Na závěr byly
předány rodičům informace o další činnosti našeho
oddílu po prázdninách.

Svátky a narozeniny v červnu
Tento měsíc slaví narozeniny:

5.Anežka
10. Špalek
12. Světluška
20. Ondra
27.Amazonka
A svátek má:

24. Večerníček a Honza
30. Šárka
Co nás čeká
Jak jsme vás již informovali na začátku tohoto vydání
tak poslední schůzky budou ve znamení spotrovních
aktivit.
Středeční schůzky 6. a 13.6. jsou přesunuty na úterý.
V rámci úterních schůzek 5. a 12.6 se vydáme společně
po roce opět na lodě. Sraz bude vždy v 16 hodin u
hospody u Čechů a návrat bude opět v Čechom v 18
hodin. S sebou si každý zabalí vhodné oblečení.

19.6. Závěrečná schůzka
V rámci úterní schůzky se uskuteční závěrečná
schůzka. Sraz bude tradičně v 16 hodin u klubovny a
návrat bude okolo 18 hodiny opět ke klubovně. Na tuto
schůzku jsou zváni i ti, kteří chodí na schůzky ve
středu. Vzhledem k velkému zájmu se uskuteční i
středeční schůzka 20.6.

16.6. Výprava na kolech nebo na lodích
V sobotu 16.6. se uskuteční poslední výprava v
tomto školním roce. V úvahu připadají dvě varianty. A
to buď výprava na lodích či na kolech. Pokud by se
uskutečnila výprava na lodích budeme sjíždět Orlici ze
Štěnkova do Hradce. V tomto případě bychom chtěli
poprosit vás rodiče, kdo z vás by nám mohl pomoci s
dopravou lodí do Štěnkova hlaste se u vedení oddílu do
12.6. Po tomto termínu zašleme email s konkrétními
informacemi k výpravě.

23.6. Dětský den v Malšovicích
Kdo máte chuť a mladší sourozence přijďte do
vnitrobloku Čajkovského na dětský den, který pořádá
KMS Malšovice. Za náš oddíl se účastníme jako
spolupořadatelé. Budeme tam mít postavené tee-pee a
budeme pořádat i nějaké discipliny.

Červenec
14. - 28.7. Tábor kapitána Nema
Jak již víte v tomto termínu se koná náš další oddílový
tábor. Tentokrát se vydáme do Posázaví, kde na nás již
čeká kapitán Nemo se svoji ponorkou. Podrobnější
informace o odjezdu a další přinese červencové číslo
časopisu.

Pro připomenutí zveřejňujeme číslo účtu, na který je
možné tábor zaplatit - 5513300108 / 4300
(Českomoravská záruční a rozvojová banka). Letošním
táborovám oblekem je pruhované tričko. Tak začněte
pomalu shánět. Komu se nepodaří si toto tričko zajistit
tak si zabalí bílé a na táboře si z něj udělá pruhované
námořnické.
Adresa letošního tábora:

Jméno a příjmení táborníka
Junácký tábor 1. oddílu Hradec Králové
Dobrá Voda u Jedlé
Ledeč nad Sázavou
584 01

Září
21. - 22. oslava 10. let činnosti oddílu
Společně se sejdeme a zavzpomínáme, ale hlavně
naplánujeme další činnost našeho oddílu minimálně na
dalších deste let. Informujete všechny známé a
kamarády, kteří chodili do našeho oddílu, aby přišli na
společné oslavy.

Trička a krojové košile
Trička a košile jsou již objednané a jejich ditribuce
proběhne během června.

A na závěr....
Přejeme vám klidný poslední měsíc školního roku.
Užijte si školní výlety a další tradiční aktivity na konci
školního roku. Těšíme se s vámi na dalších oddílových
akcích a to buď na kolech či na lodích.
Siggi, Pepek, Sváča, Sova a Lékárník

