
Velikonoční prázdniny s Hobitem
Na akci je prozatím málo přihlášených, proto hrozí, že 
bude akce z finančních důvodů zrušena. Pokud chceš jet 
a do pátku 22. 3. jsi neodevzdal přihlášku, ozvi se ještě 
dnes Lídě (608 420 325, ludmila.sirkova@gmail.com).

Všechny informace jsou na www.skautiteplice.cz v při-
hlášce, která se tam dá stáhnout. Odjezd 28. března 
v 7:25 z nádraží, návrat 1. dubna v 15:06.

Na sebe si na cestu vezmi skautské tričko a šátek!

Dubnová výprava 5.—6. 4.
Výjimečně se tentokrát NEvypravíme do bazénu. Akce 
s přespáním poslouží jako intenzivní příprava na Svojsí-
káč, ale vypravíme se také do Trmického muzea modelo-
vé železnice. Akce skončí v sobotu v půl šesté.

S sebou: SKAUTSKÝ KROJ, tužku (FAKT!), věci na přespání 
v klubovně, oblečení na ven (duben = bláto), 150 Kč.

Základní kolo Svojsíkova závodu 27. 4.
Bude se konat 27. dubna, patrně v Ústí. Kdo jste se ještě 
ničeho podobného nezúčastnil, vězte, že je to v podstatě 
výlet po stanovištích s různými aktivitami, které prově-
ří vaši schopnost spolupracovat a nepohádat se, zabrat 
když už nemůžete a samozřejmě také vaše znalosti a do-
vednosti.

Vaše účast je žádoucí a důležitá

Pokud se některé družině (nebo oběma družinám!) po-
daří postoupit do krajského kola, rezervujte si víkend 
14.—16. 6. Krajské kolo organizuje Vejva.

Původně jsme na konec dubna avizovali závody v orien-
tačním běhu v Oseku. Svojsíkáč připadá na stejný ter-
mín, ale kdo se na orienťák těšil, bude mít možnost si ho 
zaběhnout někdy jindy v rámci cyklu závodů „Běháme 
s mapou a buzolou“. Jakmile se přiblíží, napíšeme o tom 
do Hlasu.
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Kontakt:
www.skautiteplice.cz

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

Zástupce vůdce: Martin Libich
 724 717 891
 libima@centrum.cz

Oddílový rádce: Jan Novák — Bejk
 shorty96cz@gmail.com

Družina opic: Schůzky v pátek 15:30 — 17:00
 Rádce: Tadeáš & Lukáš
 Dohled: Bejk

Družina orlů: Schůzky v pátek 17:00 — 18:30
 Rádce: Tomáš & Pavel
 Dohled: Martin

Vzdálenější plánované akce

Víkend s rodiči na Labské Stráni | 3. — 5. 5.

Připravovaná akce, která má nahradit tradiční prvomá-
jovou výpravu s rodiči. Pro nás to zároveň bude oddílová 
výprava a první spaní venku v roce 2013.

Červnová výprava | 31. 5. — 2. 6.

Pravděpodobně na tábořiště na Mohlenici.

Stavěčka | 3. — 5. 7.

Stavba tábora na Mohelnici, neboli pořádná makačka. 
Účast dobrovolná a také výběrová.

Tábor | 6. — 28. 7.

Přihlášky jsou už v oběhu, vyplněné odevzdávejte Mar-
tinovi!

Bourání tábora a úklid vybavení | 10. — 11. 8.

Po skončení tábora světlušek bude potřeba sbalit a na-
ložit všechny ty krámy na nákladní auto. A v Teplicích je 
opět vyložit a uklidit. Kdo se dobrovolně přihlásí?

Zážitky z březnové výpravy
Po dlouhé době jsme si vyšlápli na delší trať: 22 km. 
Skuhrání bylo pomálu, ač v Ústí na Větruši mnozí přizna-
li, že mají dost. Pouť v mlhách nás zavedla k pomníku Pře-
mysla oráče a k Vaňovskému vodopádu. Během oběda ve 
Středohoří jsme se naučili něco,  co určitě neumí ani Bear 
Grylls: sníst polévku bez lžíce zcela kulturně a elegantně!
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