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Informace pro rodiče 22. dívčího oddílu Á la chaos 
 (září 2017) 

aneb 

co ještě nevíte o našem oddíle 

  

  

Vedení oddílu  
Oddíl vede od září minulého roku Eliška Slavatová – Kory. Její zástupkyní je Lída Mráčková, 
vedoucí oddílu v předešlých šesti letech. Na družinových schůzkách se skautky setkávají s 
rádkyněmi - kromě Kory je to Štěpánka Slavatová a Anička Vavanová. Ty ještě nejsou plnoleté, 
ale to je záměr: dle skautské metody jsou v tomto věku nejlepší rádci o trochu starší vrstevníci. 
Rádci se také účastní pravidelných setkávání, tzv. helpdesků, kde jsou vzděláváni, a také 
během víkendů a prázdnin absolvují specializované kurzy. Kontakty na nás všechny najdete v 
každém čísle Chaosníku nebo na stránkách.  

 

Družinové schůzky 
Termíny schůzek a přesné složení družin se bude domlouvat na první oddílové schůzce.  

 

Oddílové akce 
Oddílové akce se konají pravidelně první víkend v měsíci. Samozřejmě jsou i další akce v jiných 

termínech a naopak výjimečně akci můžeme i přesunout, ale pokud si budete dopředu plánovat 

rodinné akce a rádi byste je měli synchronizované s našimi, tak rezervováním prvních víkendů 

nic nezkazíte. Pokud máte i jiné děti ve skautingu, tak světlušky a vlčata (6 – 11 let) 

 mají pravidelné akce druhý víkend v měsíci, nejstarším roverům (od 15 let) je pak vyhrazen 

víkend třetí (plán akcí na následující pololetí je v zářijovém čísle Chaosníku, který máte v 

mailech nebo ho najdete na stránkách střediska). Oddílové akce jsou většinou víkendové, 

někdy spojené s přespáním v klubovně, ale snažíme se co nejvíce vyrážet i s přespáním do 

přírody (zvláště začátkem podzimu, na jaře, je-li teplo a v létě). Kromě oddílových akcí se také 

konají akce střediskové, na kterých se setkáváme se členy celého střediska (všichni kluci a 

holky od předškoláků až po rovery a vůdce), mezi tyto akce patří například jarní prázdniny (letos 

se bohužel neplánují), krmení zvířátek či vánoční roznos betlémského světla. 

 

Tábor 2018 
Tábor je zakončením a vyvrcholením celého roku, proto je velmi důležitá účast aktivních skautů 

a skautek. Tentokrát plánujeme tábor společně s chlapeckým oddílem a to v Krušných horách a 

pravděpodobně v termínu poloviny července do prvního týdne v srpnu.  
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Středisková trička a kroje 
Členové našeho střediska nosí hnědá trička s logem skautingu. Byly bychom rády, aby si tričko 
Vaše dcera výhledově pořídila, pokud ho už nemá. Pokud máte trička zelená (starší středisková) 
nebo modrá (světluškovská), tak není rozhodně nutné ho měnit, než z něj Vaše dcera vyroste. 
Tričko je možné zakoupit přes Lídu Mráčkovou, cena je kolem 200 Kč (podle velikosti). 
K zakoupenému tričku skautka obdrží zdarma šátek. Později je také třeba pořídit skautský kroj, 
jehož prodej už nezprostředkováváme, ale objednává se přes obchod junshop.cz. Cena kroje 
se pohybuje kolem 600 Kč, dá se v rámci oddílu domluvit zakoupení staršího kroje. Ke kroji 
skautka zdarma obdrží všechny potřebné nášivky. 

 

Omlouvání z akcí 
Prosíme Vás o omlouvání z akcí i schůzek. Snažíme se vést skautky k samostatnosti a 
odpovědnosti, a tak by bylo prima, kdyby se naučily omlouvat se samy. Samozřejmě ale omluva 
ze strany rodiče není problém. Potřebujeme dopředu vědět, pro kolik lidí máme připravovat 
program a na akce zvláště kolik nakoupit potravin apod. Platí pravidlo, že ze schůzek se 
skautky mají omluvit nejpozději den před schůzkou své rádkyni a z akce nejpozději tři dny 
dopředu vůdkyni oddílu. 

 

Výpravy a akce 
Na výpravy jezdíme na začátku podzimu a v létě přespávat ven, nejčastěji do Středohoří, 
Krušných hor nebo Českého Švýcarska, ale také do jiných končin. Vaříme si samy na ohni, 
poznáváme přírodu a učíme se různé tábornické dovednosti. Pro případ deště vozíme plachty 
nebo stany. V chladnějších měsících spíme v klubovně nebo v jiných vytápěných prostorách a 
jezdíme spíše do civilizace, také ale zimní výlety do přírody nejsou výjimkou. V zimě například 
tradičně jeden půlden věnujeme jen vaření (Horký zimní den) a v různých ročních obdobách 
pomáháme se sbírkami (Tříkrálová, Květinový den). Naše celoroční činnost vrcholí skautským 
táborem, na kterém žádná skautka nemůže chybět. Součástí naší práce jsou i brigády, kdy 
pomáháme zejména na klubovně a v jejím okolí, také ale cizím lidem, kteří pomoc potřebují. 

Vybavení 
Na výpravy je důležité mít dobré vybavení – zejména pohorky a krosnu. Do těchto věcí se 
vyplatí investovat (je dobré si o to napsat pod stromeček), protože na výpravě pak trpí nejen 
skautky, ale také vedoucí, kteří si s neseřiditelným batohem a strhanými zády nevědí rady. 
Dalšími věcmi, které jsou pro skautskou činnost nutné, jsou funkční čelovka a nůž, se kterým je 
možné pohodlně ukrojit krajíc chleba. Pokud byste si nevěděli rady s výběrem vybavení, rádi 
Vám poradíme. 

 

Cíle oddílu 
V rámci oddílové činnosti se snažíme vést skautky k samostatnosti, ale také ke spolupráci a k 
porozumění, aby v duchu skautského slibu a zákony nalézaly v životě vyšší cíle a snažily se jich 
dosáhnout. Snažíme se skautky rozvíjet po stránce fyzické, psychické, morální, duševní i 
duchovní. Starší skautky mají možnost se nejen dále vzdělávat ve skautských kruzích, ale také 
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vést mladší a rozvíjet tak sebe a zároveň předávat mladším, co už samy získaly. Pro tyto cíle je 
důležité, abychom se vídaly kontinuálně, a proto jsme velmi rády, když se skautky účastní co 
nejvíce akcí. 

 

Chaosník 
Pravidelně každý měsíc během školního roku vydáváme náš oddílový věstník, který slouží jako 
jeden z hlavních informačních zdrojů pro skautky i pro Vás. Kromě plánu akcí na následující 
měsíc si v něm můžete přečíst něco o našem oddíle, kronikové zápisy z akcí či jiné zajímavosti.  

 

Nábor 
Pokud víte o nějaké dívce od 11 do 15 let, která by se mohla stát skautkou, neváhejte ji pozvat 
k nám na schůzku. Nábor touto formou je pro nás jediná možnost, jak získávat členky jiným 
způsobem než předáváním od světlušek. Budeme Vám velmi vděčné za každé doporučení. 

 

Skautské středisko 
Náš oddíl spadá pod středisko Dvojka Teplice. V našem středisku funguje 5 dalších oddílů. 
Stejně staří skauti v našem středisku se jmenují Horalové a často s nimi plánujeme společné 
akce, letos například podzimní prázdniny. Také ale plánujeme akce spolu s jinými oddíly nebo s 
celým střediskem. V naší klubovně je ještě druhé středisko Doubravka. 

 

Web 
Na internetu nás najdete na stránkách www.skautiteplice.cz, kde jsou uveřejněna i čísla našeho 
věstníku, kontakty nebo fotky z akcí. Stránky je dobré pravidelně sledovat, žádná změna by zde 
neměla chybět. Nově můžete činnost střediska sledovat i na facebooku pod názvem Skautské 
středisko Dvojka Teplice. 

 
 


