
Krátká noticka
o průběhu zahajovací výpravy...

Ostatní hosté na svatbě, se kterými Piškot mluvil, 
Horaly velmi chválili, jak jsou vychovaní. Bejk s Jar-
dou vás chválili, že jste během jimi vedené části vý-
pravy byli „v pohodě“. Piškot vás chválí, že jste do-
razili vzorně v krojích a tímto vám za oba manžele 
děkuje za dar sudu Kofoly, který jste si z většiny opět 
vypili. Také vám patří vřelý dík za obětavou konzu-
maci přebytků grilovaného masa a klobás. Škoda, 
že jste nemohli zůstat do okamžiku, kdy jsme si 
vzpoměli na 10 kg salátu, který jsme zapomněli dát 
k masu.

Lehkoatletické závody
+ výlet 4.–5. října

Jde o tradiční akci, konanou každoročně na začátku 
října. Pokud jste se už někdy zúčastnili, budete mít 

možnost porovnávat svoje výkony s těmi minulými, 
anebo s výkony svých vrstevníků. Všechny se totiž 
zapisují do tabulek, které si kdykoliv můžete pro-
hlédnout na webu http://tepatlet.premyslaorace.cz. 
Tam také najdete seznam platných rekordů, abyste 
věděli, jak moc musíte zabrat. Pokud si říkáte „já 
ale nejsem žádnej atlet“ jako Marek, zúčastněte se 
stejně. Aspoň si to zkusíte a kromě závodění tu bývá 
i možnost jiných zábav.

A teď už parametry naší oddílové akce:

Sejdeme se v klubovně v pátek 4. 10. v 16:00. Je dů-
ležité, abyste si přinesli skautský kroj – jednak bude 
schůzka slavnostní, jednak za to dostanete bod. Po 
schůzce nás čeká řádění venku. Bývá zvykem, že se 
jde večer do bazénu, ale bude-li hezké počasí, ba-
zén vynecháme. Přesto si vezměte s sebou potřebné 
věci.

V sobotu ráno se přesuneme na ZŠ Buzulucká, kde 
se od 8:00 konají lehkoatletické závody – memoriál 
bratra Lapáčka. Ty končí obvykle mezi 12:00 a 13:00. 
Po závodech vyrazíme ještě na malý výlet po okolí 
Teplic, ze kterého přijedeme v cca 18:00.

Budete potřebovat:

• 150 Kč na společnou stravu, startovné, bazén atp. 

• Skautský kroj a šátek.

• Sportovní oblečení a sportovní boty (Jedny na ven, 
jedny se světlou podrážkou do tělocvičny. Místo 
druhých bot můžete soutěžit v ponožkách.)

• Oblečení vhodné na výlet podle aktuálního počasí 
a možná se budou hodit i rukavice.

• Spacák na spaní v klubovně (matrace jsou), kartá-
ček na zuby a pastu.

• Plavky a ručník do bazénu.

• Svítilnu.

Částečná účast je možná. Napište SMSku Piškotovi 
(608 365 379), pokud dorazíte jen na část akce ane-
bo vůbec (uveďte příchod, odchod, důvod). Nezapo-
meňte se podepsat! Kdo nic nenapíše, s tím budeme 
počítat na celou akci a nakoupíme pro něj také jídlo.

sledujte web: skautiteplice.czzáří 2013

Přihláška na podzimní prázdniny 2013 (nezapomeňte odevzdat do 11. 10.)

jméno účastníka podpis rodičů



Podzimní prázdniny 25.–29. října

Podzimní prázdniny se budou konat od pátku 25.10 
do úterý 29.10. v Českém Švýcarsku, a to formou 
puťáku. Spát se bude v suchých převisech, kde je 
možné si rozdělat oheň pro zahřátí.

Často se setkáváme s tím, že se rodiče bojí kluky na 
podobné akce pustit s tím, že je už moc zima a děti 
určitě nastydnou. Podle našich zkušeností bývá v 
říjnu ještě poměrně slušné počasí a teplota na spaní 
bývá bez problémů. Udrží-li se člověk v suchu (= má 
s sebou náhradní ponožky a nepromokavou bundu), 
nastydnutí nehrozí. Naopak je to vhodná příležitost 
se trochu otužit a zlepšit svou odolnost proti choro-
bám, které na dítě prskají spolužáci ve škole. Prosí-
me, abyste se proto nebáli děti s námi do podzimní 
přírody pustit.

V případě, že v termínu akce bude výjimečně chlad-
no nebo deštivo, změníme plán a přesuneme se 
pod střechu. Ubytování na faře v Srbské Kamenici je 
v jednání, ve nejhorším budeme podnikat výlety z 
Teplic.

Sraz bude v pátek v 16:00 na schůzku, konec v úte-
rý v 15:00 u klubovny. S sebou potřebujete věci na 
přespání venku i vevnitř, plavky a ručník, ešus, lží-
ci, teplé oblečení, skautské triko a šátek, náhradní 
trenky a ponožky a 350Kč. Před odjezdem proběhne 
kontrola výstroje a nedostatečně vybavení jedinci 
budou odesláni domů se dovybavit. 

Na akci se výjimečně přihlašuje pomocí lístečku, 
který je součástí tohoto Hlasu. Ten odevzdejte do 
11. října, jinak vás na akci nebudeme moci vzít (na 
akci je dotace, takže je včasnost klíčová).

Aktuální stav bodování

Zároveň to byla první výprava, na které byla mož-
nost sesbírat první body do nového horalského 
bodování. Připomínáme, že kdo dosáhne určitého 
počtu bodů (prozatím stanoveno na 100), získá oddí-
lovou cenu - a to nůž Mikov s vyleptaným horalským 
znakem. Tedy něco jako můžete vidět na obrázku:

A zde je již současná tabulka získaných bodů:

Dominik 2 Miki 3

Filip 4 Ondra 1

Honza 7 Pavel 9

Jonáš 9 Šimon 9

Kule 3 Táda 5

Květák 7 Tomáš 8

Lukáš 0 Tonda 6

Majkl 6 Ufon 5

Marek 11 Veverčák 9

Michal 8 Vojta 6

Připomínáme, že body lze získat za docházku na 
schůzky a akce, v některých soutěžích na schůzkách 
a za včasné omlouvání se (min. 24 hodin předem) 
při nepřítomnosti. Červená karta pak všechny body 
získané na dané akci vynuluje.

Plány na další měsíce

11.—12.10. „72 hodin“ — dobrovolná účast na ce-
lorepublikové akci, do které se zapojují 
nejen skauti. V jejím rámci věnujeme 
dobrovolně svůj víkend nějaké veřej-
ně prospěšné práci. Momentálně sbí-
ráme podněty od veřejnosti, ale dost 
možná se budeme věnovat jen zvele-
bování vlastní klubovny.

8.—9.11. Listopadová výprava — jednodenní 
výlet, kterému bude předcházet pře-
nocování v klubovně.

29.11.–1.12. Adventní Praha — tradiční každoroční 
výprava do Prahy s 22. dívčím oddí-
lem.

22. 12. Krmení zvířátek – poslední akce v roce 
2013, během které doneseme vánoční 
nadílku našim lesním bratrům a uži-
jeme si trochu sváteční nálady. 

Kontakty na vedoucí oddílu

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

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

Rádce oddílu: Jan Novák - Bejk
733 717 387, shorty96cz@gmail.com


