
   Chaosník skautiteplice.cz 

Informačník 22. oddílu skautek Á la Chaos                                                 září 2015, 30. číslo
 
Po úspěšném přežití nejprve závěrečné výpravy s 
tématem Malého prince a poté i cyklotábora ve 
znamení objevování tajemných odlehlých ostrovů 
je před námi nový skautský rok.  
Do našeho oddílu přibude nová družina Myšek, 
která k nám přestoupuje od světlušek,  
tím pádem oddíl bude mít opět po dlouhé době tři 
družiny a rekordní počet členek!  
 
Schůzky v následujícím roce: 
Kobylky úterý, čas po domluvě 
Medúzy středa, 17:00 - 18:30 
„Myšky: středa, 17:00 - 18:30 
 
Plán akcí na toto pololetí: 
12. - 13. 9. Zahajovací výprava 
16. 9.  Promítání z tábora, schůzka s rodiči 
3. 10.  Lehkoatletické závody, cyklovýlet, 

přespání 
4. 10.  Okresní brigáda 
28. 10. - 1. 11. Podzimní prázdniny 
7. -  8. 11. Vyzvědači a přespání 
11. - 12. 12. Tvůrčí den a přespání se Střelkou 
22. 12. (asi) Krmení zvířátek 
24. 12.  Betlémské světlo 
8. - 10. 1. 16 Praha plná strašidel 
 
 

 

 
Promítání fotek z tábora  
a schůzka pro rodiče nováčků 

Ve středu 16. 9. od 18:00 se bude konat promítání 
fotek ze skautského cyklotábora a také schůzka pro 
rodiče nováčků v našem oddíle, na které budete 
informováni o našem oddíle a budete se moc na 
cokoli zeptat.  Předpokládaný konec bude v 19:00. 

 
Zahajovací výprava 11. - 13. 9. 2015 

Zahajovací výprava je jednou z nejdůležitějších 
akcí celého roku, na které se seznámíme s našimi 
novými členkami a zahájíme nový skautský rok. 
Vydáme se na tajemná místa Českého středohoří, 
doufáme, že se sejdeme v hojném počtu! 
 
Sraz: v pátek v 16:00 u klubovny 
Konec: v neděli kolem 15:00 tamtéž 
S sebou: spacák, karimatka, hygiena, uzlovačka (na 
přístřešek), KPZ se sirkami, nůž, dobré boty 
(pohorky), oblečení na ven dle počasí, pokrývka 
hlavy, baterka, lahev min. 1,5 l čisté vody, 
pláštěnka, ešus, lžíce, zápisník, tužka, 
stezka/nováček, plavky, ručník, místo v krosně na 
společné zásoby, 200 Kč, na sebe skautské tričko a 
šátek. Prosíme, o případné neúčasti dejte včas 
vědět Kopřivě. 
 
Kontakty na vedoucí: 
 
Kopřiva - Ludmila Mráčková (vůdkyně oddílu) 
      608 420 325,  mrackova.lida@gmail.com 
 
Kory  - Eliška Slavatová (rádkyně Kobylek) 
      774 712 889, eliska.slavatova@gmail.com 
 
Tereza Mažáriová (rádkyně Myšek) 
      603 205 776, ter.mazariova@gmail.com 
 
Štěpánka Slavatová (rádkyně Medúz) 

      stepanka.slavatova@gmail.com 

mailto:termazariova@gmail.com

