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O ODDÍLE

Náš oddíl byl zvovuzaložen Eliškou Veselou po 
roce 1989 a za tu dobu v něm trávila svůj volný 
čas spousta dnešních dam či slečen. Jeho nepříliš 
propagačně znějící název vznikl na dávném táboře 
ve Zbýšově, kde jsme si jej vysloužily za svou 
neochotu pochodovat z výletu stejně sešikovaně, 
jako kluci (protože promiňte, ale holky si na vojáky 
nehrají!). Ale pozor, chaos můžeme (ve velmi 
výjimečných případech) připomínat jen zvenčí: kdo 
zažije několik našich oddílových schůzek či 
dokonce letní tábor, pozná, že všechno to naše 
zdánlivě chaotické pobíhání, chichotání, 
překřikování a tvoření není jen tak.
Vším, co v oddíle děláme, se snažíme dosáhnout 
toho, aby se tu naše skautky cítily dobře, byly 
upřímnými kamarádkami a aby to nebylo "jen 
takové trávení volného času". Na dobrých vztazích 
stojí náš program: holky (družinové rádkyně) si 
samy připravují program schůzek, takže netřeba 
se bát, že by program byl generačně mimo. Na 
schůzkách hrajeme hry venku v zahradě či okolí 
klubovny, provozujeme vážkocaching, guerilla 
gardening neboli pirátské zahradničení, vaříme, 
kreslíme, zpíváme s kytarou... Uvidíš sama:) 
Společně s rádkyněmi plánují vůdkyně celoroční 
hru, výlety do přírody (kde spíme pod širákem a 
vaříme si na ohni), cesty za kulturou a vrchol 
celého roku - letní tábor.
Vůdkyní oddílu je Ludmila Sirková, studentka 
Pedagogické fakulty UHK, zástupcuje Josefa 
Kovářová, povoláním veterinární lékařka. Oddíl má 
dvě družinky: Užovky a Veverky, kterým "šéfují" 
rádkyně Kvoky a Korálka. Oddílovou rádkyní, 
neboli spojkou mezi družinkami a vedením, je 
Ještěrka. Všechny chodí na střední školu.

ODDÍLOVÉ AKCE V ZÁŘÍ

Promítání fotek z tábora a schůzka s rodiči

Ve středu 12. 9. v 18:00 jste srdečně zváni do 
klubovny na promítání fotografií ze skautského 
cyklotábora. Poté bude následovat krátká 
informační schůzka s rodiči, kde bude příležitost 
například se na cokoli zeptat. Celé to nebude trvat 
déle než hodinu.

Zahajovací výprava dívčího oddílu 
14. – 16. 9. 2012 

Sraz: v pátek v 15:15 v klubovně 
Návrat: v neděli v 14:36 na hlavní nádraží 
Co s sebou: Do jedné krosny si zabal: spacák, 
karimatku, ešus a lžíci, oblečení do přírody, 
pláštěnku, hygienu, zápisník, stezku/nováčka, 
uzlovačku, nožík, KPZ, láhev aspoň na 1,5 l , 
222 Kč, jídlo na pátek večer (něco na opékání, 
brambory, špekáček…) a sobotu ráno a nech si v 
krosně ještě místo na společné zásoby a 
vybavení. Na sebe si vezmi skautské tričko a 
šátek a pevné boty. 
Co Tě čeká? Budeš zasvěcena do tajemného 
příběhu, který nás bude po celý rok provázet, 
získáš spoustu nových 
skautských dovedností, 
prozkoumáš nejeden 
strašidelný hrad a 
hlavně se líp poznáš se 
všemi kamarádkami v 
oddíle!
O své účasti (případně 
o své omluvě z akce) 
dej prosím vědět vedení 
oddílu, děkujeme a 
těšíme se na Tebe.

DALŠÍ PODZIMNÍ AKCE

6.-7.10. Střediskové lehkoatletické závody a 
 cyklovýlet

25.-28.10. Podzimní prázdniny se Střelkou

3.-4.11. Vyzvědači a oddílová výprava

 Chaos v Zadní zemi



RÁDKYNĚ ODPOVÍDAJÍ

Poprosily jsme naše rádkyně, aby nám 
odpověděly krátce na 3 otázky:
1. Co pro mě znamená být rádkyní ve skautském 
oddíle?
2. V čem se podle mě liší světluškovský a 
skautský program?
3. Co bych ráda předala našim novým skautkám?

Korálka
1. Jsem ráda, že jsem 
rádkyní, i když mi to zabírá 
trochu volného času navíc. 
Baví mě připravovat program, 
a když nás bude v družince 
víc, bude se toho taky dát 
dělat mnohem víc! Na to se 
moc těším:-)
2. Myslím, že se liší hlavně v 
tom, že světlušky jsou považovány za takové 
maličké, co vlastně nic samy nedokážou, a 
skautky, ty už lidi berou trochu víc, i když je rozdíl 
ve věku třeba jen rok. Tomu je asi přizpůsobený i 
ten program, ale světlušky by toho podle mě 
zvládly mnohem víc, jen kdyby jim ostatní věřili
3. Na začátek bych jim ráda předala hlavně 
nadšení do skauta! :)

Kvoky
1. Být radkyní mi dává možnost bavit a učit 
skautky nové věci a zároveň se díky ním učím 

vycházet vstříc 
ostatním. Snažím se 
jim být kamarádkou, 
pomáhat jim a 
poznávat je.
2. Ve světluškách si 
holky spíše jen hrají. 
Skautský program má 
hlubší význam a učí 
skautky nové 
dovednosti skrze hry.
3. Našim novým skautkám bych chtěla předat své 
zkušenosti a radostný pohled na život! :)

VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ!!!
Ještě se nám stále nepovedlo vymyslet originální 
název pro náš věstník, a proto vyhlašujeme soutěž 
o sladkou odměnu. Výherci soutěže také můžeme 
slíbit uveřejnění jeho fotografie v dalším říjnovém 
čísle (bude-li o to dotýčný/á mít zájem). Návrhy 
přijímáme do konce září na maily vedení oddílu. 
Předem za všechny příspěvky děkujeme!

Kontakt: Ludmila Sirková, 608 420 325, ludmila.sirkova@gmail.com

  Josefa Kovářová, 777 989 026, josefa.kovarova@gmail.com

Korálka – Eliška Slavatová, 774 712 889

Kvoky – Tereza Slavíčková, 737 067 370

www.skautiteplice.cz


