
sledujte web: www.skautiteplice.cz prosinec 2012

Jak bylo v Praze?

Jako každý rok se vybraní členové oddílů Horalů a Chaosu
podívali do Prahy v čase předvánočních trhů.

Tentokrát jsme viděli Staré i Nové město, Malou Stranu,
Pražský Hrad a Ti, kteří měli zájem i Letiště Václava Havla.
Počasí nám velmi přálo, obzvláště v sobotu. Všem se i podařilo
Nové město vyprojektovat a tak si zasloužit ryze Pražskou
odměnu.

Lednová vymrzlá výprava
I v novém roce 2013 vyrazí Horalové na tradiční lednovou
výpravu. Bude se konat 4. a 5. ledna. Cílem bude buď hřeben
Krušných hor nebo přírodní zajímavost ve středohoří - Boreč,
kam pojedeme se rozhodneme až na místě, hlavně podle
počasí a sněhových podmínek.

Sraz bude v 16:00 v klubovně ve skautském kroji. ve skautském kroji. ve skautském kroji. ve skautském kroji. Po schůzce
a návštěvě bazénu přespíme v teple v klubovně a v sobotu
ráno vyrazíme za naším cílem. Návrat a konec akce bude opět
v klubovně, v sobotu v 18:00.

S sebou budete potřebovat teplé oblečení a kvalitní obuv,
láhev na pití (nejlépe termosku), plavky a ručník do plavecké
a 120Kč. Jídlo bude opět společné, nemusíte si ho s sebou
balit.

Registrace + administrativní novota(!)
Před koncem roku připomínáme nutnost zaplacení registrace
na příští rok. 1000 Kč  pro jednotlivce nebo 700 Kč za každého
registrovaného sourozence prosíme uhraďte na účet č.
2000036045/2010 nejpozději do 31. 12. 2012, jako variabilní
symbol uveďte datum narození Vašeho dítěte, jeho jméno

a slovo „REGISTRACE“ uveďte do poznámky pro příjemce.
Registrační poplatek zaplacený po termínu bude navýšen
o 200,- Kč.

A ještě jedna důležitá věc:

V příštím roce také dojde ke změně financování městem:
dotaci na teplické děti dostaneme teprve tehdy, pokud rodiče
podepíší prohlášení, že si přejí, abychom dotaci dostali právě
my (a ne jiný kroužek nebo sportovní oddíl, kam dítě také
chodí).

Prohlášení přikládáme, prosíme o jeho vyplnění a poslání na
první akci v novém roce.

Případné dotazy směřujte na předsedu střediskové rady
Jakuba Mráčka (777 323 557, jakub.mraceczk@gmail.com).

Novinky v družinách
Proběhly zcela první Horalské rádcovské volby!

A od teď už to nebude jinak. Volební období rádců bylo
stanoveno na  3 měsíce, po kterých se volby budou opakovat.
Kandidovat může úplně každý a je jen na Vás, koho nakonec
zvolíte. Pokud budete s rádci spokojení, můžete je zvolit znovu
nebo naopak můžete kandidovat sami, abyste svým
kamarádům ulehčili práci s přípravou programu na schůzky.

Zvoleni byli v družině Opic Tomáš a Ondra, v družině Orlů Luky
a Táda. Družinky budou samostatně fungovat od Nového roku,
každý první pátek v měsíci bude společná oddílová schůzka
a výprava, zbytek schůzek patří jednotlivým rádcům.

Družina Orlů se bude scházet od 15:30 do 17:00, družina opic
od 17:00 do 18:30.

Tábor

I na rok 2013 chystáme letní tábor, zatím můžeme prozradit,
že se bude konat velmi blízko - u Fojtovic na říčce Mohelnici.
Termín tábora byl stanoven na 6. 7. – 28. 7. 2013 (od soboty do
neděle). Těšit se můžete na celotáborovku s tématem „Poklad
na Stříbrném jezeře“ a poplatek ve výši 3 500 Kč.

Chystané akce
4. - 5. 1. - Lednová výprava
1. - 3. 2. - Únorová výprava
23. 2. – 2. 3. - Jarní prázdniny, akci vede Jakub Mráček,
přihlašování na webu www.skautiteplice.cz



Fotografie - to nejlepší roku 2012

Kdo úspěšně pozná u VŠECH fotografií otištěných v tomto čísle
kde byly pořízeny a sdělí to redakci, dostane jako cenu
přebytky cukroví z Piškotovy domácnosti!


