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Říjen bývá měsícem s nejvyšším počtem akcí a nejinak
tomu bylo i letos. Kromě lehkoatleťáků, o kterých jsme
referovali  v  předchozím  čísle  proběhli  i  podzimnípodzimnípodzimnípodzimní
prádzninyprádzninyprádzninyprádzniny. Na začátku listopadu se pak něktěří z nás
účastnili  závodu  v  orientazávodu  v  orientazávodu  v  orientazávodu  v  orientaččččním  bním  bním  bním  běěěěhuhuhuhu,  pořádaném
Lokomotivou  Teplice  pro  veřejnost  a  samozřejmě
proběhla i listopadová výpravalistopadová výpravalistopadová výpravalistopadová výprava Horalů.

Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny jsme strávili v Českém švýcarsku a
okolí,  viděli  jsme skály  okolo pravčické brány,  malou
pravčickou,  husté  lesy  1.  zóny  parku  u  zadních
Jetřichovic,  další  skály okolo Jetřichovic,  Dolský mlýn,
naše  tábořiště  na  Labské  Stráni  a  konečně  pískovce
cestou do Děčína.

Provázel  nás  příběh  Gustava  Carla  Laubeho,  kterého
něktěří  na  konci  prázdnin  i  viděli!  Jejich  snahu  o
geologické  poznání  pak  odměnil  několika
paleontologickými „lahůdkami“.

Listopadová výprava
Během krásné listopadové soboty (polojasno až jasno,
vlhkost  50-70,  vítr  do  5  m/s,  přímý  sluneční  svit  až
600s!) zdolali Horalové Salesiovu výšinu, vyplenili hrad
Rýznburk a pokořili kopeček Stropník. Vyzkoušeli jsme
si,  kam až uvidíme z Krušných hor (Až do Roudnice),
jak lze krájet  chleba (podél  i  napříč)  a i  naší  mušku.
Foto: www.skautiteplice.cz?=p3684

Aktuální stav oddílové soutěže:

Eda 12 Míša 29
Filip 23 Miki 24
Honza 25 Pavel 30
Jonáš 28 Šimon 29
Kule 22 Táda 24
Květák 30 Tonda 24
Majkl 27 Ufon 11
Marek 33 Vojta 24

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  získané
body nuluje (na dané akci).

Účast na schůzce 1 Omluva - schůzka 1

Účast na výpravě 5 Omluva - výprava 3

Aktivity na schůzce 0-2 Kroj - 1. schůzka 1

Adventní Praha
SchSchSchSchůůůůzka  30.11.  se  nekoná!zka  30.11.  se  nekoná!zka  30.11.  se  nekoná!zka  30.11.  se  nekoná! Místo  toho  se  v  16:00
sejdeme v klubovně rovnou na výpravu. (V nejhorším
případě  možno  až  v  1630  na  nádraží).  S  sebou  po-
třebujete teplé a slušné oblečení (maskáče ne, Pavle!),
funkční mobilní telefon, věci na přespání pod střechou
(+ karimatka),  svítilna,  přezuvky,  batůžek na chození
po městě, kdo má tak termosku. Samozřejmostí je už
tužka, zápisník a skautský šátek. Cena akce je 300kč.

V  rámci  akce  navštívíme  Vánoční  trhy,  nožířství,
knihkupectví atd. Svým dětem proto dejte 'přiměřené'
kapesné.

NávratNávratNávratNávrat je v neděli 15:06 na nádraží.
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