
Společná víkendovka s rodiči 3.–5. 5.
Na víkend 3. až 5. května 2013 připravujeme pro skaut-
ské rodiny táboření na Labské Stráni se společným pro-
gramem. Přihlašujte se do 24. 4. na http://goo.gl/qSX6L.

Odjezd: v 17:37 z nádraží v Teplicích (sraz v 17:25; koupě 
hromadné jízdenky), anebo sraz v 19:45 na tábořišti.

Návrat: možné odjezdy v neděli kolem 11. hodiny, návrat 
veřejnou dopravou ve 13:16 na nádraží.

Spaní a jídlo: Spát se bude ve vlastních stanech; v pří-
padě, že stan nemáte, ozvěte se (jakub.mracek@gmail.
com), zapůjčíme. Kromě páteční večeře jídlo zajišťujeme.

S sebou: páteční večeři, stan pro celou rodinu, spacáky a 
karimatky pro celou rodinu, jídelní misky/ešusy a lžíce, 
nůž alespoň jeden do rodiny, skautská trička a šátky (ti, 
kteří je mají), boty do terénu,teplé oblečení, čelovku nebo 
jinou svítilnu, sedák (pokud ho někdo vlastní), fotoapa-
ráty, hudební nástroje a zpěvníky.

Poplatek: 100,- na osobu (za jídlo a potřeby na program), 
cena nezahrnuje dopravu; poplatek prosím uhraďte do 
24. 4. na 2000036045/2010 s variabilním symbolem jako 
datem narození našeho registrovaného člena a popisem 
Víkend na LS.

Informace: Jakub Mráček, 777 323 557,
jakub.mracek@gmail.com

Co se dělo o Velikonocích
Akci jsme zjednodušili na pobyt v klubovně, což nezna-
mená, že jsme se vzdali programu na motivy knihy Ho-
bit, připraveného do úplně jiného prostředí. Kromě toho 
jsme navštívili trmický zámek, kde je rozsáhlá expozice 
modelové železice, ale také dioramat, autíček a figurek.

Nevynechali jsme ani velikonoční tradice. Jelikož etapo-
vou hru nakonec vyhrály dívky, měly právo ocitnout se 
pro letošek na opačném konci pomlázky. Nakonec se ale 
koleda vrátila do zaběhnutých kolejí...

www.skautiteplice.czOficiální informačník 21. oddílu | duben (2.) 2013

Závěrečná výprava, svojsíkáč & tábor

Červnová výprava | 31. 5. — 2. 6. Bude se spaním venku. 
Varianty, kam by mohla mířit, jsou České Švýcarsko 
nebo naše letošní tábořiště, kde bychom mohli postavit 
koupací přehradu.

Stavěčka | 3. — 5. 7. 
Tábor | 6. — 28. 7.
Bourání tábora a úklid vybavení | 10. — 11. 8.

Zážitky z dubnové výpravy
Už po několikáté za sebou měla výprava podobný tvar: 
vyrazit pěšky z teplic, na zhruba dvacetikilometrové tra-
se zavítat do Středohoří, uvařit si v přírodě teplý oběd a 
skončit někde, odkud se lze vrátit vlakem. Tentokrát jsme 
přes Novou Ves, Ohníč a Kostomlaty došli do Bíliny. Zla-
tým hřebem byla ovšem Radovesická výsypka, mystická 
pustina s mnohakilometrovými úseky bez jediného stro-
mu. Kromě toho jsme neplánovaně navštívili motokroso-
vou soutěž...

Svojsíkův závod, sobota 27. 4. 
důležité pokyny!
Na závod pojedeme do Ústí nad Labem. Akci ne-
předchází přespání v klubovně, nýbrž bude sraz až 
ráno na nádraží. V kolik hodin, to dáme vědět, až 
dostaneme info od pořadatelů.

Předpokládáme, že se zúčastní celý oddíl. Proto, 
pokud už teď víte, že z významného důvodu ne-
můžete jet, napište SMS na číslo 608 365 379 (Piš-
kot).

Na závod bude potřeba: skautský kroj, zápisník, 
tužka, svačina na celý den, nepromokavá bunda. 
Kromě toho by si každá družina měla připravit 
představení sebe sama na plakátku velikosti A3, 
což provedeme v rámci družinových schůzek. 


