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Vážení rodiče, milé skautkyJak jsme slíbily v 
minulém Chaosníku, je tu speciální vánoční číslo. 
Dozvíte se v něm co jsme dělali v Praze, 
informace o Vánoční besídce, tradičním  Krmení 
zvířátek a Betlémském světle. Krásné a 
duchaplné Vánoce a neobyčejný nový rok přeje 
Chaos a 

Kory 
Jaká byla Praha s Horaly? 

Letošní Praha byla ve znamení Sherlocka 
Holmese, který si vybíral své pomocníky a 
následně musel čelit boji s vychytralým 
Moriartym, který nakonec zvítězil jen zpola. 
Navštívili jsme Národní technické muzeum, 
Petřínskou rozhlednu, užili si dlouhý rozchod v 
centru a vraždili se plackou s obrázkem 
Sherlocka. Bydleli jsme v zapadlé klubovně v 
Krči a nespadla ani vločka sněhu, přesto to ale 
bylo dobré. Fotky najdete na stránkách.  
 

Vánoční besídka Chaosu 20. 12. 2014 

V pátek 20. prosince vás v klubovně od 14:30 do 
16:30 čeká dobrá a úžasná vánoční Chaos 
besídka... Můžete se těšit na otevírání věšteb z 
minulého roku, odhalování, co se stane v roce 
příštím a samozřejmě také na dárky od svých 
kamarádek. S sebou si vemte dárky pro všechny, 
které chcete obdarovat, a trochu vánočního 
cukroví na ochutnání.  
 

Krmení zvířátek 23. 12. 2014 
Tradiční akce s dobrou atmosférou u borovice, 
kam se chodilo už před lety.  
Sraz v 16:00 na autobusové zastávce Anger 
Konec 18:00 opět zde 
S sebou: teplé oblečení, nepromokavé boty a 
termosku s teplým čajem, vzorky vánočního 
cukroví, dary pro zvířátka: seno, kaštany, lojové 
koule pro ptáčky, jablka na zavěšení pro ptáčky, 
oříšky, šišky, šípky, slunečnicová semínka. 
Nenoste jablka jen tak a tvrdý chleba. 
 

Betlémské světlo 

Tak jako každý rok si ho můžete vyzvednout na 
Štědrý den od 9:00 do 12:00 v klubovně a také v 
jiné časy na dalších místech v Teplicích. 
 
 
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 
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