Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Čas běží jak voda a před námi jsou již poslední dva
měsíce školy. A to ještě letošní květen nám ubral skoro
polovinu svými dny volna. V čase, kdy dostáváte do rukou
nové číslo časopisu je totiž polovina měsíce a před námi
několik posledních akcí. 3koda jen, že musela být zrušena
pro malý zájem výprava na Ivančenu. Ale snad se nám ji
podaří uskutečnit někdy jindy a za lepších i finančních
podmínek. Jak jsme již psal začínáme se potýkat s malou
účastí na našich akcích. Chtěl bych vám hlavně rodičům
připomenout, že veškeré schůzky výpravy a tábory
organizujeme v našem volnu popřípadě si na tyto akce
bereme dovolenou a vše činíme bez nároku na finanční
odměnu. Proto bychom byli rádi, abyste se pokusili vaše
rodinné plány sloučit s našimi akcemi. Akcí nepořádáme
tolik, aby toto nešlo a případnou neúčast samozřejmě
omlouváme. Tak to takové malé postěžování, které je
částečně způsobeno uplakaným počasím. Věřím, že jak
počasí tak i účast na oddílových akcích se zlepší. A nyní k
dalším pravidelným rubrikám.

Co se událo v dubnu
26. - 28. 4. Rytířská robinsonáda v Hostinném
Na další naši jarní víkendovou výpravu jsme se
tentokrát vydali do Podkrkonoší. Naším cílem se stalo
městečko Hostinné a jeho krásná skautská klubovna. Sraz
jsme měli tradičně v pátek na hlavním nádraží. Sešlo se nás
více jak patnáct. Nakoupili jsme jízdenku a nastoupili na
vlak směr Jičín. Ale hned při odjezdu měl náš vlak více jak
deset minut zpoždění. To by nevadilo, kdybychom jeli na
srub do Jičína, ale my museli v Ostroměři přestoupit a
pokračovat na Hostinné. Naštěstí se vše podařilo a my jsme
přípoj v Ostroměři stihli a po hodině a půl jsme již
vystupovali na zastávce v Hostinném. Prošli přes náměstí a
podél gymnázia a kousek přes park a byli jsme v klubovně.
Zde nás přivítala Ája, která nám ukázala celé prostory
kluboven a předala klíče. My jsme se mohli ubytovat. A to
přímo v pokojích. Žádné spaní na zemi v klubovně, ale
hezky v pokoji. Je tedy pravda, že ne na posteli, ale i spaní
na matracích bylo příjemné. Po ubytování jsme se sešli v
jídelně a každý si vybalil, co si přivezl k večeři a dali jsme se
do jídla. Po dobré večeři jsme využili ještě hezkého počasí a
šli jsme se ještě na chvíli proběhnout ven. V sousedním
parku jsme si zahráli několik her a unaveni z cesty a
školního týdne jsme šli spát.
V sobotu jsme se probudili do podmračeného dne. Ale
zatím nepršelo a tak nám počasí nedělalo vrásky. Vedení
oddílu pro nás hned po ránu připravilo nezvyklý úkol. Starší
se rozdělili na čtyřii dvojice Terka s Honzou, Simča a
Stopař, Klíště a Vosa a Eliška a Myšpulín. Každá ze dvojic
obdržela seznam nákupu a měla za úkol zajistit požadované
suroviny. A tak si každý vzal batoh a vyrazil na nákup. My
ostatní jsme využili několika matrací, ze kterých jsme se

pokoušeli postavit rytířské sídlo. Jedno stavěla Natálka a
Anička a druhé stavěli kluci Štěpán, Kuba, Bátr a Polárník.
Matrace byly jako živé a tak bylo obtížné z nich cokoli
postavit. S úspěšnou metodou nakonec přišla děvčata. Za
pomoci Sváči se jim podařilo postavit stojící hrad. To se už
začali vracet první dvojice. Mezi prvními se objevila Terezka s
Honzou. To bylo sice fajn, ale my jsme netrpělivě vyhlíželi
Klíště s Vosou, které měly přinést suroviny na snídani. Dočkali
jsme se jich. Sice přišli mezi posledními, ale požadované
suroviny zajistily. Rozeběhla se linka na mazání tradičních
dvoubarevných chlebů. Protože snad každý přiložil ruku k dílu
za chvíli jsme zasedli společně ke snídani. Posilněni jsme se
začali chystat na dnešní výlet na naše letošní tábořiště. A
protože nám jel vlak za nějakou chvilku stačili jsme si ještě
oškrábat brambory na dnešní večeři a vyzkoušet jednu z
rytířských dovedností, kterou si pro nás připravila Terezka.
Rozdělili jsme se do dvojic. Jeden z dvojice měl zavázané oči a
druhý ho navigovat tak, aby se mu podařilo shodit co nejvíce
plastových lahví. Lahve představovaly nepřátele a šátek na
očích bylo spadlé hledí helmy. Pak již hurá na vlak. V něm se k
nám připojil i Pepek. Cesta to nebyla dlouhá. Hned na druhé
zastávce jsme vystoupili a dále již pokračovali pěšky. Cesta na
tábořiště vede pěkně do kopce, ale výstup je odměněn krásným
výhledem na Krkonoše. Tábořiště nás zatím přivítalo opuštěné
a nezabydlené. Protože byl také čas oběda vyndali jsme
nakoupené zásoby a opekli si uzeninu. Proběhli jsme ještě
jednou tábořiště a vydali se na další cestu podél Kateřinského
potoka. Cestou jsme vyzkoušeli malý rytířský turnaj. To každý
z dvojice obsadil jeden pařez a měl k dispozici tři šišky,
kterými měl trefit soupeře na protějším pařezu. Pak jsme si
také vyzkoušeli sílu našich paží, při trakařích. Další naše cesta
vedla přes most přes Labe a dále lesem až do vísky Nové
Zámky. Tam jsme se napojili na zelenou turistickou značku.
Na velkém odpočívadle byla vyhlášena svačina, které nám
Eliška s Myšpulínem
1. oddíl Hradec Králové ko upili jah odové
perníky. Nabrali jsme
další síly a začali
stoupat do kopce před
Hostinným. Trochu
se nám ochladilo a
začal foukat
nepříjemný vítr a tak
jsme další rytířské
dovednosti odložili
až do závětří lesa.
Zde jsme se
pokoušeli ve
dvojicích soupeře
vyvést z rovnováhy.
Stoupli jsme se proti
sobě a tleskali si
vzájemně do dlaní.
Ten, kdo neustál
Hostinné 26. - 28. 4. 2013
tlesknutí a pohnul se,

získal trestný bod. Po získání třech bodů prohrál. Kousek od
Hostinného se zřejmě stala nějaká bitva. Nalezli jsme totiž
zde několik raněných, které jsme museli ošetřit. Tento úkol
si pro nás připravila Katka, která pak společně se Sváčou
hodnotila úspěšnost první pomoci. Další cesta nás zavedla
přes zahrádky do Hostinného. Po příchodu začali přípravy
na večeři. Tu nám připravila Katka a Siggi. Byl výborný
bramborový guláš. Kluci se pak postarali o umytí nádobí.
Večer byl ve znamení různých disciplin, kde každý získával
za svá vítězství obrázek rytíře. Kdo byl nejúspěšnější se
nám však nepodařilo zaznamenat. Čas pokročil a tak jsme
se odebrali na kutě.
Neděle nás přivítala uplakaným počasím. Naštěstí jsme
nemuseli jít na nákupy a tak to až tolik nevadilo. O přípravu
snídaně se opět postarala spousta dobrovolníků a tak jsme
za chvíli opět seděli u stolů se snídaní. Po snídani jsme si
chvilku povídali o skautských pozdravech a státní i junácké
hymně. A abychom jenom neseděli využili jsme sousední
sál k rytířským silovým kláním. Unaveni s neustálých
soubojů jsme rádi přivítali čas na svačinu. Po ni jsme se
vydali na malou procházku po mravenčí stezce. Ta nás
zavedla kousek za město a slibovala i pěkné výhledy. Ale
dnešní počasí bylo proti. Tak jsme prošli alespoň polovinu
trasy a vrátili se zpět do klubovny. Po příchodu jsme se dali
do balení, úklidu a vaření oběda. Vše se nám podařilo
stihnout na čas a tak jsme mohli předat klubovnu Áje,
poděkovat za půjčení a vydat se na vlak. Cesta domů
proběhla bez větších komplikací, i když byla výluka mezi
Starou Pakou a Dvorem Králové. Na Hradecké nádraží
jsme dorazili s malým zpožděním. Rozloučili jsme se
rozeběhli jsme se domů.

Svátky a narozeniny v květnu
Narozeniny:
2.
9.
10.
13.
20.
25.
31.

Myška
Krysa
Víla
Siggi
Myšpulín
Simča
Nšoči

17.
23.

Svátky:
Aneta - Morče
Siggi

28.5. Schůzka s rodiči
Schůzka se bude konat po skončení úterní schůzky od 17.
30 hodin v naší klubovně.Na programu jsou informace k

letošnímu táboru a další informace k činnosti oddílu.

Červen
15. 6. Cyklovýprava možná až na Kuks
Trasa na Kuks je projeta, ale bude asi nad naše síly.
Proto bude trasa cyklovýpravy upřesněna dle
přihlášených zájemců.

Červenec
13. - 27.7. Letní tábor na Stříbrném jezeře
Letošní tábor se bude konat na tábořišti skautů ze Dvora
Králové n. L., nedaleko Hostinného. Přihlášky na tábor jsou již
k dispozici u vedení oddílu. Prosíme o průběžné vracení
přihlášek a placení táborového poplatku. Více naleznete
postupně na webových stránkách oddílu. Zde jen
připomínáme, že každý účastník tábora musí mít oddílové
tričko a krojovou košili. Trička a košile budeme zajišťovat
hromadně. Kdo máte zájem buď o košili či tričko, hlaste se
prosím u vedení oddílu. Obě části oblečení jsou na tábor
povinné.

Bazar

Přejeme všechno nejlepší.
12.
15.
24

18. 5. Odložená výprava do údolí Úpy
V případě nahlášení dostatečného počtu účastníků
proběhne naše odložená jarní výprava. Prozkoumáme
blízké i vzdálenější okolí říčky Úpy, vystoupáme na
zříceninu Červené hory a projdeme i Babičiným údolím.
Tato výprava je určena pro všechny členy oddílu. Sraz na
tuto výpravu je v sobotu 18. 5. v 8.30 u pošty na hlavním
nádraží. Návrat je plánován na 17 hodinu opět na hlavní
nádraží. S sebou si každý zabalí vhodné oblečení dle
aktuálního počasí. Dále stezku, zápisník, psací potřeby,
jídlo a pití na celý den a další dle informací na schůzkách.
Na tuto výpravu budeme vybírat 100,-Kč na vlak.
Termín pro přihlášení je do středy 15. 5. (Zatím jsou
přihlášeni dva účastníci)

Významné dny v květnu
Den matek
Den rodiny
Evropský den parků

Co nás čeká
Květen
8. 5. Svojsíkovy závody

Pokud máte doma již malou košili, nabídněte ji v
oddílovém bazaru.

Úklid klubovny
Další služby na úklid klubovny budou mít tyto družiny:
21. 5. družina Delfínů a Lišek

... a na závěr
Tak to je vše, co jsme vám v dnešním vydání chtěli
sdělit a těšíme se na další společná dobrodružství na
schůzkách a dalších oddílových podnicích
Siggi, Pepek, Sváča, Sova, a Lékárník

