Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
čas plyne jako voda a před námi je poslední
měsíc školního roku. A pak nás nebo spíše vás mladší
čekají krásné dva měsíce pohody a odpočinku. Jen to
počasí nám zatím dělá vrásky. Opět jsme svědky
dalších povodní. V živé paměti máme náš tábor v
Jizerských horách, kdy týden po našem odjezdu přišla
velká voda a zatopila jak tábor tak i obchody , kde jsme
nakupovali potřebné suroviny. Doufám, že počasí se
snad již umoudří a červen nám ukáže sluníčko a hezké
počasí. To budeme potřebovat i na našem letošním
táboře. Přípravy jsou již v plném proudu a během
tohoto měsíce budeme vše dolaďovat, abychom si
mohli opět prožít společně krásných čtrnáct dnů pod
plátnem stanu. Ale ještě než tento čas nastane zbývá
úspěšně dokončit školní rok. K tomu vám všem
přejeme hodně zdaru.

Na závěr je třeba dodat, že naše družina se ve velké konkurenci
umístila na krásném čtvrtém místě. Gratulujeme naší hlídce ve
složení Terezka, Klíště, Miska a Večerníček za vzornou
reprezentaci oddílu a Kaťákovi za pomoc při závodu.

28. 5. Schůzka s rodiči
Po úterní schůzce proběhla tradiční schůzka s
rodiči, kteří byli informováni o dalších plánech oddílu a
také o připravovaném letním táboře.

Co se událo v květnu

Svátky a narozeniny v květnu

Letošní květen byl na velké akce chudý. Plánovaná a
odložená výprava do údolí Úpy se neuskutečnila a tak
jedinou akcí byl další ročník Svojsíkových závodů

Narozeniny:

8. 5. Svojsíkovy závody
Do poslední chvíle však nebyla naše účast na
těchto závodech jistá. Stále se nikdo nehlásil. Až v
úterý odpoledne (den před závodem) vše vzala do
rukou Terezka. Nejprve volala Siggimu, aby si
ujasnila, kdo je vlastně přihlášen. Když zjistila, že je
nahlášen Miska a Klíště prý přemluví tak se rozhodla
obvolat další členy družiny. Asi za hodinu volala
Terezka znovu, že se jí podařilo přemluvit Večerníčka
a tak jsme měli soutěžní družinu. Druhý den jsme se
sešli na Novém Hradci. A protože jsme neměli
žádného patrona Večerníček ještě zavola Kaťákovi,
aby za námi přijela a pomohla nám jako doprovod.
Závod mohl začít. O průběhu závodu nám referují jeho
přímý účastníci:

4.
5.
20.
27.

Lukáš
Anežka
Ondra
Amazonki

24.

Svátky:
Honza a Večerníček

Přejeme všechno nejlepší.
Významné dny v červnu
1.
Mezinárodní den dětí
21.
Evropský den hudby
27.
Světový den sdělovacích prostředků

Co nás čeká
Červen
8.6. Cyklovýprava na Kuks
V současné chvíli probíhá hlasování na odkazu
http://www.doodle.com/xiumx7g53nxczfk i, kde
můžete hlasovat o termínu naší cyklovýpravy. Účast na
výpravě je možná i mladší členy oddílu. Cesta vede po
příjemné cyklostezce podél Labe a jde většinou o rovinu.
Sraz účastníků je dle hlasování buď v sobotu nebo v
neděli v 9 hodin u přístaviště lodí u Novákových garáží. S
sebou si každý zabalí jídlo a pití na celý den, ale hlavně
cyklistickou přilbu a jízdní kolo v dobrém technickém
stavu.

18. a 19. 6. Závěrečné schůzky
Tradiční zakončení školního roku při vycházce na
Plachtu a uložení dalšího pamětního listu. Tato akce
proběhne v rámci družinových schůzek

Adresa na letošní tábor je:
Skautský tábor 1. oddílu Hradec Králové
Jméno táborníka
Chotěvice
543 71

22. 6. Dětský den v Malšovicích
Přijďte se podívat na dětský den, který se koná ve
vnitrobloku Čajkovského od 9 hodin. Nás oddíl
pomáhá s jeho organizací KMS V Malšovicích.

Červenec
13. - 27. 7. Tábor na Stříbrném jezeře
Již za několik málo týdnů se vydáme na náš další
oddílový tábor. Seznam věcí na tábor naleznete na
oddílových stránkách. Jen připomínáme nezbytné
vybavení a tím je skautská krojová košile a oddílové
tričko.
Sraz všech účastníků tábora je v sobotu 13. července v
8.30 hodin na parkovišti u ZVU (stejné místo jako
loni). Na srazu budeme vybírat zdravotní průkaz,
potvrzení od lékaře, potvrzení o bezinfekčnosti a
souhlas rodičů s účastí na táboře. O tom zda máte přjít
se zavazadly (kufry, spacáky apod.) na sraz, a nebo je
bude nutné dopravit do klubovny v pátek před
odjezdem vás budeme ještě informovat.
Návrat z tábora je v sobotu 27. července okolo 15
hodiny k naší klubovně, kde budou k vyzvednutí i
všechna zavazadla.

Bazar
Pokud máte doma již malou košili, nabídněte ji v
oddílovém bazaru.
Ati z vás, kteří potřebují objednat novou košili tak prosím
neváhejte a posílejte vaše objednávky co nejdříve.
Hromadnou objednávku budeme zasílat nejpozději 9.
června.

Úklid klubovny
Tentokrát nebudeme uklízet klubovnu, ale připravovat
veškeré táborové vybavení. Termín bude upřesněn.

... a na závěr
Nezapomeňte hlasovat o termínu cyklovýpravy na
Kuks a také zvládněte několik posledních dnů do
klasifikačních porad, ať se vám podaří ještě vylepšit vaše
vysvědčení a máte z něj radost. A to je vše, co jsme vám
chtěli v předposledním čísle časopisu sdělit. Užijte si
červen a těšíme se s vámi v sedle kola.
Siggi, Pepek, Sváča, Sova, a Lékárník

