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Vážení rodiče, milé skautky. 

Přichází prosinec a sním i nový Chaosník, jako 

obvykle. V prosinci se toho bude dít poměrně 

hodně, oproti celkem klidnému listopadu, kdy jsme 

přežily v podstatě pouze přespání spojené s akcí 

Třináct klíčů.  

Tento měsíc nás čeká tradiční adventní výprava do 

Prahy, další víkend potom následuje Tvůrčí den a 

přespání se světluškami, sejdeme se na oddílové 

vánoční besídce a těsně před Štědrým dnem se 

bude konat Krmení zvířátek.  

Bohužel zatím ještě nemáme přesné informace k 

vánoční besídce a Krmení zvířátek, z tohoto 

důvodu vydáme včas speciální vánoční číslo 

Chaosníku, ve kterém se dozvíte všechny potřebné 

informace. Mějte se krásně 

Kory 

 

Adventní Praha s Horaly - 5. -7. 12. 
 

Jak už to první víkend v prosinci bývá, vydáme se  

spolu s Horaly nasát vánoční atmosféru do 

hlavního města. Těšte se... 

Sraz: V pátek v 16:30 na hlavním nádraží 

Konec: V neděli v 15:10 tamtéž. 

S sebou: spacák, karimatku (v klubovně se bude 

spát na zemi), teplé a slušné oblečení do města 

(čepice, rukavice, šála, teplé boty), hygienu, 

zápisník a tužku, skautský šátek, ešus a lžíci, nůž, 

pláštěnku, čelovku, 300 Kč, kapesné max. 200 Kč. 

 

Přespání se Střelkou a Tvůrčí den 
12. – 13. 12. 
Sejdeme se v pátek v klubovně v 16:30 a konec 

bude v sobotu ve 12:30. S sebou si vezměte 

páteční večeři, spacák, hygienu, 20 Kč a skautské 

tričko se šátkem. 

Čeká vás stmelovací večer s holkami ze Střelky a v 

sobotu kreativní dopoledne s možností vyrobit 

někomu vlastnoručně vánoční dárek. 

 

     
 

Platíme registraci 
Připomínáme, že pokud nebude registrace 

zaplacená do konce roku, po Novém roce se k ní 

přičítá dalších 200 Kč. Děkujeme, že platíte 

registraci včas.   

 

Prosíme o Váš podpis na prohlášení 
Všechny děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 

dostávají od města příspěvek právě na jeden 

kroužek, který zde navštěvují. Prosím, pokud jste 

se rozhodli dát Váš podpis právě nám, neváhejte 

prohlášení s podpisem co nejdříve dodat, pokud se 

k Vám nedostalo, je k dispozici na našich 

webových stránkách. 

 

 

Kontakty na vedoucí: 
Kopřiva - Ludmila Mráčková (vůdkyně oddílu) 

      608 420 325,  mrackova.lida@gmail.com 

 

Kory– Eliška Slavatová   

      774 712 889, eliska.slavatova@gmail.com 

 

Sanička-Anna Stádníková   

      731 881 838, anka.stadnikova@gmail.com 

 

 


