
Boční salva
NAPROSTO MIMOŘÁDNÝ ZPRAVODAJ 21. SKAUTSKÉHO ODDÍLU »HORALOVÉ«
PRO VELKOU ZIMNÍ HRU. ČÍSLO TŘETÍ, LEDEN 1812. N 50° 38‘ 38“, E 013° 50‘ 26“

Registrace 2012
Děkujeme všem, kteří zaplatili re-
gistrační poplatek. Ty, kteří ho 
ještě nezaplatili, prosíme, aby tak 
učinili BEZ PRODLENÍ! Číslo účtu je:
2000036045 / 2010 (Fio).

Výše poplatku je stanovena na 
700  Kč, pokud má Horal v našem 
středisku sourozence, pak 550 Kč. 
Ve zprávě pro příjemce uvádějte, 
prosím, jméno dítěte a jako VS jeho 
rodné číslo.

Účast na akcích
a omlouvání neúčasti
Považujeme za důležité, aby se čle-
nové oddílu účastnili všech akcí, a 
pokud to není možné, chceme je na-
učit, aby svou neúčat sami (v před-
stihu) omlouvali – a to nejen pokud 
jde o skautské akce. Prosíme proto 
Vás, rodiče, o spolupráci, bez které 
to nepůjde:

* počítejte ve svém rodinném plá-
nu s akcemi našeho oddílu, protože 
častá absence znamená, že Horal 
přichází např. o části etapovky, 
takže ho akce méně baví, ale také 
ztrácíme možnost na něj výchovně 
působit např. neformálním povídá-
ním na výpravě.

* informujte děti včas, pokud má 
rodina v termínu akce jiné plány a 
poskytněte jim mobil, anebo ještě 
lépe přístup k e-mailu a povzbuďte 
je, aby napsali omluvu a uvedli dů-
vod neúčasti.

Naše webová stránka
Protože skautské středisko „Dvoj-
ka“ již delší dobu provozuje nový 
web, přesunuly se informace o na-
šem oddílu na něj. Starý web HORA-
LOVE.CZ již nebudeme aktualizovat.

Nová adresa je SKAUTITEPLICE.CZ, v 
pravém menu jsou položky týkající 
se našeho oddílu (jinak web obsa-
huje informace všech oddílů).

Jak jsme dobyli Boreč
Jelikož sníh nestál o prvním ledno-
vém víkendu za moc, vyrazili jsme 
do Středohoří, konkrétně na ma-
gickou horu Boreč. Ta je protkána 
sítí hlubokých prasklin, které se 
celé léto pomalu vyhřívají a celou 
zimu pak hora „vydechuje“ teplý 
vzduch z děr na svém vrcholu, tak-
že tu celoročně žijí vzácné teplo-
milné rostliny.

Plán plavby — leden, úmor & březen
27. 1. Schůzka proběhne jako obvykle, jen je potřeba, abyste si 

všichni vzali svítilny!

27.—29. 1. PRVNÍ VÍKEND RÁDCOVSKÉHO KURSU PROMÉTHEUS. Týká se rádců Jo-
náše a Kotla, kteří jsou tam přihlášeni.

3. a 4. 2. ÚMOROVÁ VÝPRAVA. Sraz je, jako obvykle, v 16:00 v klubovně. 
Odtud se přesuneme do Beuronské kaple Gymnázia Teplice, 
kde nás čekají lanové aktivity a také obří obchodní kolo naší 
námořní hry (je tam veliká a vyhřívaná podlaha, po které se 
budeme plavit, případně plazit).

 Tentokrát nejdeme do bazénu!

 V sobotu, po přespání v klubovně, vyrazíme na hřeben Kruš-
ných hor, kde nás čeká stavba korábů ze sněhu a následná bi-
tva o ně. Kromě obvyklých věcí na spaní a jídla na celou dobu 
si také vezměte vhodné oděvy (sněhule, oteplováky, bundy, 
kulichy, rukavice dvoje - kdo má, termosky). Každý si vezme 
buď 30 Kč nebo svou MHD kartu, se kterou pojedeme na Ko-
márku a zpět. Jiné peníze netřeba.

 Návrat do klubovny a konec akce v 15:30.

20.—24. 2. JARNÍ PRÁZDNINY. Z kapacitních důvodů letos nepořádá naše 
středisko žádný lyžák (vedoucí mají své vysokoškolské povin-
nosti). V tomto týdnu se však bude konat několik neformálních 
výletů na hory, vždy pod vedením někoho, kdo bude mít právě 
volno. Informace vám předáme co nejdříve formou lístečků.

Kromě výstupu na tuto místní ku-
riozitu jsme také nakrátko obsa-
dili zříceninu v Oparně, kde jsme 
rozfoukali kýmsi zapomenutý oheň 
(viz foto), zahráli si populární hru 
„na Svojsíka“ a hlavně uklidili od-
padky, které tu zůstaly po bouřli-
vém silvestru.

Počasí bylo, že by psa nevyhnal, ale 
jak říká náš pokřik: „horal nebrblá, 
když má ve tváři sníh či pot“.


