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Výprava na Salesiovu výšinu
Salesiova výšina u Oseka oplývá romantickou přírodou 
s členitým terénem, skalami a balvany všech rozměrů 
a nádhernými obrovitými buky. Vybrali jsme si ji proto 
jako cíl našeho sobotního výletu, který byl orámován té-
matem armády a vojenského výcviku.

Armádu jsme si jako téma vybrali proto, abychom trochu 
vylepšili disciplínu, na kterou odjinud nejsou Horalové 
zřejmě moc zvyklí. A kupodivu se na povel „Jednotko, po 
družstvech v zástup nastoupit!“ oddíl seběhne, než řek-
neš „krycí palba“, namísto abychom pět minut čekali, než 
se všichni přitrousí. To je dobře.

Náš základní výcvik zahrnoval: hod granátem, kde exce-
loval Honza (45 m), střelbu ze vzduchovky ve stoje, kde 
Kotel doslova vystříhal svými zásahy desítku tak, že vy-
padla z terče a schovávací/plížící hru „Cukr káva kano-
náda“, na kterou si někteří dokonce pomalovali obličej 
maskovací barvou.

Kromě toho se hrála velká bojovka, kde soupeřící jednot-
ky hledaly a snažily se zlikvidovat mohylku nepřítele, na-
vzájem se vybíjejíce pomocí tenisáků. Terén nemohl být 
lepší, než skalnatá rokle, ve které se hrálo.

Akce končila pouťovou střelnicí, kde si družina, která 
vyhrála naši zimní námořní hru, mohla přednostně vy-
střílet odměnu. Ukázalo se, že je lepší mířit na špejli pod 
odměnou, nikoli na odměnu samotnou. Z tatranek šly 
projektily ještě vydloubat nožíkem, ale brok, kterým se 
Mattovi (nebo komu) podařilo provrtat plechovku salka, 
se stále pohřešuje.

Změna organizace a času schůzek
Protože v našem oddíle přibylo nováčků a už se prakticky 
nevejdeme do klubovny, čekají náš oddíl zásadní změny. 
Tou nejzásadnější je nové dělení družin (družiny už exis-
tují dlouho, ale jejich členové budou mírně přeházeni). 
Družiny budou mít navíc samostatné schůzky v pátek, 
v  podobném čase jako dosud. Ve velkém rámečku zjis-
títe, kdo do které družiny patří a odkdy dokdy má od ny-
nějška schůzky.

Rozdělení do družin bylo provedeno s přihlédnutím k ča-
sovým možnostem členů. Navíc vznikly stejně početné 
družiny starších a mladších, což je dobře.

Martin a Piškot budou nadále dozorovat všechny jed-
notlivé schůzky a program těchto schůzek s předstihem 
schvalují. Proto zodpovědnost za bezpečnost na akcích 
oddílu zůstává na vůdcích a na rádce se nepřesouvá.

Oddílové schůzky, nichž jsme všichni společně, se omezí 
na první víkendy v měsíci.

16. 3. Přijďte ještě tak, jak jste zvyklí, tj. v 16:00, počítejte 
však s odchodem v 18:30. Počínaje 23. 3. už proběhnou 
schůzky podle informací v šedém rámečku.

sledujte web — www.skautiteplice.cz

Nová organizace oddílu:

Družina orlů
Kotel (rádce), Ondra, Tomáš, Michal, Veverčák, 
Cyril, Pavel, Dan.

Schůzky každý pátek 15:30 – 17:00.

Družina opic
Jonáš (rádce), Tadeáš, Matt, Kule, Marek, Lukáš, 
Filip, David.

Schůzky každý pátek 17:00 – 18:30.

Oddílové schůzky
Každý první pátek v měsíci, pokud není stanoveno 
jinak (5. dubna, 4. května, 1. června, 7. září).

Oficiální začátek v 17:00, klubovna bude otevře-
na už od 15:30, budou připraveny neformální 
aktivity.

Oddílové schůzky jsou v krojích, navazuje na ně 
přespání a výprava.



Zejména pro nováčky a jejich rodiče uvádíme 
aktuální a platné kontaktní informace našeho 
oddílu:

web: www.skautiteplice.cz

vůdce: Jan Kolman — Piškot
608 365 379
kolman.jan@gmail.com

zástupce: Martin Libich
724 717 891
libima@seznam.cz

č. účtu: 200 003 6045 / 2010 (Fio)
Účet se užívá k placení tábora a 
registrace. Jako VS uvádějte, prosíme, 
vždy datum narození dítěte ve tvaru 
RRMMDD.

Velikonoční prázdniny (6.–9. duben)
Velikonoční prázdniny si letos vychutnáme ze sedel svých 
jízdních kol. Naší základnou bude klubovna v Teplicích, 
odkud vyrazíme na tři cyklovýlety do okolí, v programu 
jsou také dvě návštěvy bazénu, seznamování s význam-
nými osobnostmi našeho kraje a nebudou chybět ani 
labužnické zážitky v podobě domácích hranolek či pala-
činek. A velikonoční zvyky s koledou, samozřejmě!

Máte tak příležitost vyzkoušet si své cykloschopnosti 
před letním cyklotáborem a zjistit, co vše potřebuje vy-
ladit, obzvlášť na vašem bicyklu. Doporučujeme nechat 
jízdní kolo po zimní pauze odborně seřídit v servisu, ať se 
neopakují historky upadlých řidítek apod.

Vzhledem k tomu, že Velikonoce jsou významným křes-
ťanským svátkem a mnohé rodiny je slaví, tentokrát vý-
jimečně připouštíme částečné absence věřících (kvůli 
účasti na církevních akcích). Je však třeba absenci dopře-
du nahlásit! Cena akce zůstává stejná.

S sebou: kolo v dobrém technickém stavu, povinně 
helmu na kolo, doporučujeme i světla a re-
flexní pásky/vestu, malý batoh na svačinu, 
oblečení na kolo, oblečení do klubovny a na 
hry v terénu, věci na přespání, plavky a ruč-
ník. Veškeré jídlo včetně páteční večeře je 
zajištěno.

Sraz: v pátek 6.4. po schůzce Horalů, to jest v 18:00

Konec: v pondělí 9.4. ve 13:00.

Cena: Poplatek 300 Kč budeme vybírat na místě.

Přihláška: Je třeba „podepsat papír“, který je k dispozici 
v klubovně a lze si ho také stáhnout z webu. 

Letní tábor (14. 7. – 5. 8. 2012)
Letos budeme tři týdny tábořit na Labské Stráni u Děčí-
na spolu s dívčím oddílem a několika rovery. Abychom si 
krajinu Českého Švýcarska užili poněkud jinak (a lépe), 
než na minulých táborech, budeme mít všichni s sebou 
kola. Na kole se pojede i na tábor a z tábora – proto už na 
jaře pořádáme několik cykloakcí, na kterých se naučíte 
bezpečně se pohybovat na silnici (nu, stejně budete pod 
dozorem) a také si zvyknete nevzdat to v prvním stou-
pání.

Podrobné informace týkající se ceny tábora, doporučené-
ho vybavení, zabezpečení tábora a všeho ostatního obdr-
žíte zvlášť spolu s přihláškou na tábor.

Pokud se tábora na kolech bojíte, bojíte se zbytečně. Na 
táboře bude vždy možnost volby mezi náročnou a snad-
nou variantou výletu. Odměnou vám bude to, že se mů-
žeme jezdit koupat častěji a k lepší vodě.

S táborem souvisí také „stavěčka“ – tábor musíme totiž 
postavit my, sám od sebe nevyroste. Aby do něj mohli prv-
ní táborníci z řad vlčat přijet hned na začátku prázdnin, 
musíme ho postavit už v posledním týdnu školy (který, 
alespoň podle našich vzpomínek, je stejně ztrátou času). 
Pokuste se zařídit si na termín stavěčky omluvenku.

Akce v dubnu, květnu a červnu
6.—9. 4. Velikonoční prázdniny na kolech – nezapo-

meňte vyplnit a přinést přihlášku.

1. 5. Tradiční výprava pro rodiče, skauty, prátele 
a všechny. Jste zváni na nedlouhý výlet, kde 
je možné se setkat s vedoucími svých po-
tomků. Tentokrát je akce spojena s velkou 
hrou „Safari“.

4.–6. 5. Výpomoc při pořádání závodu vlčat a svět-
lušek (Teplice, Zámeck zahrada) a nedělní 
výlet.

1.–3. 6. Červnová výprava (puťák) s přespáním ven-
ku.

7. 6.–26. 8. Skautská výstava v teplické zámecké jízdár-
ně u příležitosti 100. výročí založení skau-
tingu u nás.

27.–30. 6. Stavba tábora – Horalové jsou zváni, pokud 
se mohou omluvit ze školy, jejich sil bude za-
potřebí!

14. 7.–5. 8. Tábor na Labské Stráni.



Závazná přihláška na Cyklistické Velikonoce

Souhlasím s účastí svého syna/dcery …................................... narozené/ho dne …...................

na skautských cyklistických velikonočních prázdninách střediska Telice 2 a potvrzuji, že můj syn/dcera je k účasti na 
akci zdravotně způsobilý/á.

_______________________                                                   ____________________________

 (datum)        (podpis rodiče)      

Vyplněnou přihlášku můžete poslat po svém dítěti na oddílovou schůzku, odevzdat v kanceláři 

v klubovně (otevřeno středa odpoledne) nebo vhodit do schránky na klubovně v obálce nadepsané jménem dítětě 
nejpozději do středy 4. dubna.

Kontakt na vedoucí akce: Ludmila Sirková, 608 420 325, ludmila.sirkova@gmail.com


