
Jak jsme vyhráli lehkoatleťáky
Naše závěrečné oddílové skóre je 1x první místo, 5x dru-
hé místo a 1x třetí místo. To odpovídá skutečnosti, že 
jsme v soutěži oddílů skončili druzí za Litoměřičáky. Ale 
těsně. O setiny! Takže na sebe můžeme být hrdí...

Jak se připravit na podzimky
(25.–29. října)
Sraz na akci po páteční schůzce, návrat v úterý ve 14:00. 
Účastnický poplatek 350 Kč je splatný v hotovosti při sra-
zu.

Do Zadní země se vydáme ve stopách slavného teplické-
ho geologa Gustava Carla Laubeho. Pokud se vám zdá 
málo slavný, vězte, že se po něm jmenuje jedno z teplic-
kých náměstí. Pokud se vám zdá geologie málo zábavná, 
vězte, že kámen máte i v počítači. Výprava bude společná 
s dívčím oddílem.

Dvě noci se bude spát pod střechou, dvě noci se bude 
spát venku (pod převisy). Předpověď počasí na akci je mi-
mořádně příznivá: polojasno beze srážek, nejnižší ranní 
teploty okolo 12 °C, běžné denní teploty 16 °C. 

S sebou si vezměte:

• nabitý mobilní telefon
• spacák a karimatku
• teplé oblečení na spaní (tepláky, mikina, čepice - abys-

te nespali v propocených hadrech, které máte na sobě 
přes den)

• pevné boty, nejlépe kotníkové
• nepromokavou bundu/pláštěnku
• teplé oblečení (mikina, teplé ponožky, čepice/šátek, 

dlouhé kalhoty)
• plavky a ručník
• ešus a lžíci
• ostrý nůž
• dvě velké lahve na vodu (1,5 až 2 litry) - z jedné budete 

pít, ve druhé bude voda na vaření
• provázek (2-5m)

• sirky/zapalovač
• pastelky (6 barev)
• kompas / buzola
• svítilna

Počítáme s účastí předem přihlášených jedinců: Jonáš, 
Květák, Pavel, Šimon, Honza, Míša, Miki, V-man, Eda, Ton-
da. V případě změn (nemoci apod.) neprodleně SMSkujte 
Piškotovi nebo Martinovi.

Listopadová výprava 7. – 8. listopadu
Listopadová výprava se nekoná tradičně první víkend, 
ale posouvá se o týden (aby nebyla hned po podzimkách). 
Nicméně slavnostní schůzka a tedy schůzka v krojích se 
odehraje 1. listopadu (!)

O druhém listopadovém víkendu vyrazíme do Oseka a 
na Salesiovu výšinu, a pokud bude hezky až na Stropník. 
Z pátku na sobotu se přespává v klubovně, večer poctíme 
svou návštěvou bazén. V sobotu se vrátíme okolo 18:00 
ke klubovně.

S sebou si vezměte: skautský šátek, svítilnu, teplé a ne-
promokavé oblečení, čepici, věci na spaní a osobní hygi-
enu a 150 Kč.

Aktuální stav bodování

Dominik 2 Miki 12

Filip 11 Ondra 1

Honza 13 Pavel 16

Jonáš 18 Šimon 14

Kule 9 Táda 13

Květák 15 Tomáš 14

Lukáš 0 Tonda 12

Majkl 16 Ufon 10

Marek 20 Veverčák 13

Michal 14 Vojta 11

Plány na další měsíce

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. 

sledujte web: skautiteplice.czříjen 2013


