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Náš čundr Středohořím stručně
Celkem jsme urazili skoro pětatřicet kilometrů. V kop-
cích za ústím jsme napnuli své plachty, pod kterými jsme 
přečkali dvojitou noční bouřku. Více méně v suchu. Po-
tkali jsme se s divočákem tak zblízka, že se málem nepo-
dařilo zabránit Tomášovi, aby se projížděl na jeho hřbe-
tě. U pramene zapomněl Pavel bundu, ale přivezl mu ji 
Ježíš. V Třebušíně jsme nakoupili báječnou tureckou 
„čokoládu“ za šest korun kus. Dodnes nevíme, z čeho ji 
ti Turci vyrobili. Ve stoupání na Sedlo se lámaly charak-
tery i hřbety pod batohy, které balily maminky. Na druhý 
pokus byla stavba přístřešků, rozdělávání ohňů i vaření 
o mnoho úspěšnější. Až na ten (ne)pořádek. Náš jídelní-
ček zpestřovala Martinova modrá sůl, pročež jsme pojí-
dali  mimo jiné brambory z popela s modrým tvarohem 
a zelené těstoviny.

Červnová výprava 1.—3. 6.
Sraz v klubovně, v pátek 1. 6. v 17:00, konec akce v neděli 
ve 13:00 u klubovny. Na výpravu jsou zváni budoucí no-
váčci ze smečky!

Výprava bude netradiční — zkombinujeme cyklovýlet 
s pěší výpravou. Z pátku na sobotu přenocujeme v klu-
bovně (konkrétně na zahradě). V sobotu přes den nás 
čeká celodenní cyklovýlet (máme připravené dvě trasy 
pro rychlejší a pro pomalejší jezdce) s koupačkou, bude-li 
teplo. Ze soboty na neděli budeme přespávat nedaleko 
Teplic a v rámci tohoto přespání proběhne napínavá „vý-
sadkářská“ hra o velkolepé ceny.

Pro případ deštivého počasí máme připravený alterna-
tivní program (spaní uvnitř a jiný sobotní výlet).

Doporučená výbava:

Na spaní — spacák, karimatka, tepláková souprava a vol-
né ponožky na spaní, svítilna.

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

Oblečení — pevné boty, krátké kalhoty, tričko (středisko-
vé), skautský šátek, pokrývka hlavy, mikina, nepromoka-
vá bunda nebo pláštěnka.

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

Potraviny — bereme společné zásoby, proto si neberte 
vlastní lídlo!

Peníze — Vybíráme 200 Kč na jídlo a ostatní výdaje.

Kolo — také přilbu, samozřejmě. Bereme veškeré nářadí. 
V rámci akce vám kola seřídíme, ev. namažeme.

Přihlášky na tábor — last moment!
Přihlášky na tábor jsou již v oběhu. Můžete si ji stáhnout 
na skautiteplice.cz, v sekci našeho oddílu (jeto ten první, 
21.). Nezapomeňte také na termín zaplacení...

Akce od června do září
1.—3. 6. Červnová výprava (puťák) s přespáním ven-

ku.

8. 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.

7. 9. Od 17:00 do 18:30 zahajovací schůzka v no-
vém školním roce. Bude na ni navazovat 
přespání (venku nebo v klubovně — podle 
počasí) a sobotní výlet.

sledujte web — www.skautiteplice.cz


