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NovoroNovoroNovoroNovoročččční novinky v oddílení novinky v oddílení novinky v oddílení novinky v oddíle
V lednu a v únoru jsme byli nuceni posunout termíny
našich přespání  a výprav,  a to vždy na druhý víkend
v měsíci. Ostatní termíny byly zabrané jinými akcemi,
v březnu se však výpravy vrátí do svého pravidelného
termínu o prvním víkendu v měsíci.

Doufáme, že se v novém roce poněkud zlepší účast na
výletech  –  nezřídka  se  stává,  že  s  námi  na  výpravu
jedou  jen  dva  nebo  tři  horalové,  takže  připravený
program  pro  dvanáct  lidí  můžeme  rovnou  hodit  do
koše.  Výpravy  jsme  zařadili  pravidelně  na  první
víkendy  v  měsíci  proto,  aby  s  nimi  mohli  všichni
počítat a nestávalo se, že budete u babiček, pojedete
na  chalupu,  nebudete  mít  čas  a  podobně.  Jezděte
s námi!

Správu  webových  stránek  www.horalove.cz  převzali
Martin s  Chipsem,  takže  se  můžete  těšit  na  častější
aktualizace a více fotek (Martin tam už nějaké nahrál).

Martin připravuje CDčko s fotkami z tábora, brzy si ho
budete moci koupit za cenu více než mírnou.

V  lednu  také  proběhne  nábor  dalších  členů,  které
budeme  zvát  na únorovou  výpravu  na Boreč.  Pokud
nám  pomůžete  s  distribucí  plakátků  do  škol,
doktorských ordinací či  jen na sloupy lamp,  budeme
moc rádi.

Jak pJak pJak pJak přřřřežít Zkoušku težít Zkoušku težít Zkoušku težít Zkoušku třřřří pramení pramení pramení pramenůůůů
Protože v lednu je třeba zaplatit registraci na rok 2010,
radíme  vám  skoncovat  se  zkouškou  co  nejdřív.
S Martinem  jsme  se  shodli,  že  se  dá  zvládnout  za
jediné  odpoledne.  Na  první  schůzku  proto  přijďte
dobře  připraveni:  co  můžete  zvládnout  doma,
zvládněte  doma,  co  je  potřeba  znát  z  paměti  se
koukejte  naučit,  splňte  samostatný  úkol  č.  24.
S trochou snahy se můžete v sobotu vracet z výpravy
s hotovou  zkouškou,  tak  tuto  příležitost  nepropás-
něte!

Pokud zkoušku nesplníte do konce ledna, nemá cenu
platit  registraci,  splněná  zkouška  je  podmínkou
členství v oddíle.

RegistraceRegistraceRegistraceRegistrace
Během  ledna  se  vybírá  registrační  poplatek.  Je  to
poplatek za členství v Junáku, částečně jej odvádíme
ústředí,  z větší  části se doplácejí  akce, platí  provoz a
údržba kluboven, nakupuje materiál.

Poplatek se platí na účet  č.  200 003 60 45/2010 (Fio).
Jako  variabilní  symbol  uvádějte  rodné  číslo
registrovaného.  Výše  poplatku je 500 Kč,  pokud jsou
u nás  registrováni  sourozenci,  platí  každý  400  Kč.
Platbu, prosíme, nenechávejte na poslední chvíli.

Blížící se prázdninové akceBlížící se prázdninové akceBlížící se prázdninové akceBlížící se prázdninové akce
VelikonoVelikonoVelikonoVelikonočččční  prázdniny:  ní  prázdniny:  ní  prázdniny:  ní  prázdniny:  proběhnou  jako  velká  akce
pro  celé  středisko,  přihlášky  a  informace  budou
distribuovány zvlášť, pořadatelem akce není náš oddíl.

Tábor:  Tábor:  Tábor:  Tábor:  vydali  jsme  předběžnou  přihlášku,  kterou
budeme vybírat  do konce lednado konce lednado konce lednado konce ledna. Tábor pro skautky a
skauty  se  bude  konat  na  Labské  Stráni  u  Děčína  v
termínu  19. 7. až 8. 8. 2010 , tj. tři týdny a bude stát
3000 Kč.

Lednové pLednové pLednové pLednové přřřřespání a výletespání a výletespání a výletespání a výlet
První  schůzka  v  roce  2010  (dopočítali  jsme  její
pořadové číslo 97!) bude poněkud netypická. Přineste
si své skautské kroje a šátky, budete je potřebovat (ne
že je zapomenete, či budou v pračce, jako obvykle!!!).
Začínáme jako obvykle v 16:00, na schůzku navazuje
přespání,  jehož  program  je  zatím tajný,  prozradíme
jen to, že na něm zahájíme novou hru a že do bazénu
se tentokrát nepůjde.

Na  přespání  je  potřeba  mít  spacák  a  teplákovou
soupravu na spaní, kartáček na zuby a ručník.

V sobotu vyrazíme na výlet do okolí Oseka, je třeba mít
průkazku  na  MHD  nebo  drobné  na  dvě  jízdy:  jedna
bude  v  prvním  pásmu  (11  Kč),  druhá  ve  druhém
pásmu (19 Kč). Dál je třeba mít zásoby potravin a pití
na  pátek  i  sobotu  a  dostatek  teplého  oblečení,
budeme  celý  den  venku  na  sněhu.  Předpokládaný
návrat je v 16:35 k teplickému nádraží.

Akce  má  zásadní  význam,  na  výletě  proběhne  první
část  dlouhodobé  hry,  takže  chybět  na  něm  by  bylo
každopádně blbé.

Plány na leden a únorPlány na leden a únorPlány na leden a únorPlány na leden a únor
8. - 9. 1. PPPPřřřřespání v klubovnespání v klubovnespání v klubovnespání v klubovněěěě a sobotní výlet. a sobotní výlet. a sobotní výlet. a sobotní výlet. Viz

popis akce v předchozím článku. 

31. 1. - 6. 2. Jarní prázdninyJarní prázdninyJarní prázdninyJarní prázdniny v Jizerských horách s
lyžařským kursem. Přihlášky jsou sice již
uzavřeny, o případná zbylá místa je
možné přemlouvat pořadatele, kterým je
Vejva (723 821 414). Informace dostanou
přihlášení účastníci zvlášť od Vejvy.

12. - 13. 2. PPPPřřřřespání v klubovnespání v klubovnespání v klubovnespání v klubovněěěě a náborová a náborová a náborová a náborová
výprava. výprava. výprava. výprava. Výprava v sobotu povede na
Boreč, „Kouřovou horu“, zázračný kopec v
Českém středohoří, kde i v zimě kvetou
jarní kytky. Kdo jste tam ještě nebyli,
nenechte si ujít!

5. - 6. 3. PPPPřřřřespání v klubovnespání v klubovnespání v klubovnespání v klubovněěěě a výlet a výlet a výlet a výlet. Tentokrát se
do bazénu určitě půjde!


