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Novinky v oddíle
Slušně se rozběhla činnost družin. Znamená to ovšem, že když 
z osmičlenné družiny jsou dva nemocní a tři přijdou pozdě, je 
to daleko víc znát, než na velké oddílové schůzce. Buďte proto 
zodpovědní a myslete na to, že rádcové mají dost práce si pro 
vás na každý pátek něco nového vymyslet.

Schůzka Orlů začíná v 15:30, schůzka Opic v 17:00. Dorazte 
vždy o pár minut dřív a pokud se chcete najíst, stihněte to před 
schůzkou. A ještě jedna důležitá věc: NOSTE SI TUŽKY!

Začal nám také vycházet (ilegální, nikým neschválený) bulvární 
časopis. Jmenuje se Hrom a dověděli jsme se z něj zatím, kdo 
pošilhává po Markově sestře, jaké je to mít celopéro a které 
zahraniční policejní útvary pátrají po Martinovi. Redakci tvoří 
Kulda a Jonáš.

Proběhla také velikonoční akce. Na kole jsme si zajezdili v chu-
melenici, vypravili se do Krupky a cestou sehráli Velikonoční 
příběh (viz výjev z poslední večeře), dojeli jsme si pro čerstvé 
proutí a upletli si z něj pomlázky. A v pondělí prohnali holky.

Oddílová schůzka 4. 5.
Květnovou výpravu přesouváme s ohledem na to, že v sobotu 
5. 5. v Teplicích proběhne závod vlčat a světlušek (a protože ho 
pořádáme, bude to vyčerpávající víkend). Abyste proto nepřišli 
o putování jarní/letní krajinou, přesouvá se výprava na násle-
dující víkend.

V pátek 4. května si však uděláme oddílovou schůzku, tj. obě 
družiny budou pohromadě. Kdo chce dorazit v 15:30, může, 
připravíme pro vás hry. Hlavní část schůzky začne v 17:00 a po-
trvá do 18:30. Prosím, zkuste si na ni udělat čas všichni.

S sebou si vezměte: Skautský kroj (proběhne jejich předtáboro-
vá kontrola, rozdávání lístečků apod.) a tužku!

Posunutá květnová výprava
11.—13. 5.
Sraz v klubovně, v pátek 11. 5. v 16:30, návrat v neděli v 15:15 
na nádraží, u klubovny budeme v 16:30.

Výprava nás zavede do východní části Českého Středohoří. Je-
deme vlakem do Ústí, přenocujeme u Vysokého Ostrého, v so-

botu nás pak čeká výlet na Sedlo a v neděli sestup do Úštěka, 
prohlídka městečka a návrat vlakem.

Doporučená výbava:

Na spaní — spacák, karimatka, tepláková souprava a volné po-
nožky na spaní, svítilna.

Na jídlo — nůž, lžíce, ešus, igelitová taška na ešus.

Oblečení — pevné boty, krátké kalhoty, tričko (střediskové), 
skautský šátek, pokrývka hlavy, mikina, nepromokavá bunda 
nebo pláštěnka.

Bonus — kartáček na zuby + pasta, tužka, papírové kapesníky, 
plavky, velká lahev na vodu (nebo dvě).

Potraviny — bereme společné zásoby, proto si neberte vlastní 
lídlo, aby vám v batohu zbylo místo.

Peníze — Vybíráme 200 Kč na jídlo a jízdenku.

Přihlášky na tábor
Přihlášky na tábor jsou již v oběhu. Můžete si ji stáhnout na 
skautiteplice.cz, v sekci našeho oddílu (jeto ten první, 21.).

Akce v květnu a červnu
4. 5. Oddílová schůzka, 17:00—18:30, bez přespání.

5. 5. Výpomoc při pořádání závodu vlčat a světlušek 
(Teplice, Zámecká zahrada). Dobrovolníci budou 
osloveni.

11.—13. 5. Posunutá květnová výprava — puťák ve Středo-
hoří.

1.—3. 6. Červnová výprava (puťák) s přespáním venku.

7. 6.—26. 8. Skautská výstava v teplické zámecké jízdárně 
u příležitosti 100. výročí založení skautingu 
u  nás.

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

14. 7.—5. 8. Tábor na Labské Stráni.

sledujte web — www.skautiteplice.cz


