
   Chaosník skautiteplice.cz 

    
Informačník 22. oddílu skautek Á la Chaos                                         listopad 2015, 32. číslo
 
 Je tu listopad a nový Chaosník s ním! 
 V říjnu se děly následující události: První víkend  
se konaly lehkoatletické závody, na kterých jsme   
si poměřily své síly s celým střediskem i střediskem 
Teplice 1,  (ve svých kategoriích zvítězily Domča, 
Ančovička, Višňa a Kory) a poté jsme vyrazily na 
krátký cyklovýlet kolem Barbory přes Košťany, 
Mstišov, Dubí a Proboštov zpět do Teplic. Večer 
jsme společně na Doubravce pokřtily družinu 
nováčků na Vážky a v neděli pomohly na 
střediskové brigádě.  
Další akcí byly podzimky v Litoměřicích, na kterých 
jsme spolu se Světluškami chytaly profesorem 
Želvičkou vypuštěné nebezpečné vězně, navštívily 
Terezín, vylezly na Radobýl a prošly Litoměřice skrz 
naskrz.  
 

 

Vyzvědači s přespáním 
Sraz: v sobotu 7. 11. v 15:40 u klubovny 
Konec: v neděli ráno tamtéž 
S sebou: spacák, hygienu, sobotní večeři a nedělní 
snídani, 10 Kč, teplé oblečení na pohyb po městě, 
dostatek pití (hodí se termoska), zápisník a tužku, 
stezku nebo Nováčka.  
 

Registrace 2016 

I letos je třeba uhradit registraci, která je opět 
1000 Kč. Pro sourozence za každého 700 Kč. 

Registrační poplatek zaplacený po 31. prosinci 
2015 bude automaticky navýšen o 300 Kč. 

Registraci uhraďte, prosíme, na účet č. 
2000036045/2010, jako variabilní symbol uveďte 
datum narození dítěte, jeho jméno a slovo 
„REGISTRACE“ uveďte do pozn. pro příjemce.  

Bernardovy křtiny 

Lída a Jakub Mráčkovi zvou také skautky na křtiny 
Bernarda, který se narodil jen pár hodin po 
poslední oddílové schůzce. O první adventní neděli 
29. 11. 2015 jste zvány do kostela sv. Alžběty v 
Šanově v 10:30 (zde proběhne křest v rámci 
klasické hodinové mše. Je třeba mít teplé 
oblečení). Od dvou hodin odpoledne bude oslava v 
sokolovně v Trnovanech. S sebou si vezměte něco 
na studenou podlahu: přezůvky, teplé ponožky 
nebo čistou sportovní obuv. Účast na této akci je 
zcela dobrovolná a není třeba se z ní omlouvat.  
 

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

      608 420 325,  mrackova.lida@gmail.com 
Kory– Eliška Slavatová- rádkyně (Kobylky) 

      774 712 889, eliska.slavatova@gmail.com 
Tereza Mažáriová- rádkyně (Vážky) 

      termazariova@gmail.com 
Štěpánka Slavatová- rádkyně (Medúzy) 

stepanka.slavatova@gmail.com 


