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KRONIKOVÝ ZÁPIS ZE ZAHAJOVACÍ 
VÝPRAVY 

 
V pátek odpoledne jsme se sešly v klubovně 
v celkem hojném počtu. Proběhla poslední 
kontrola zavazadel, jestli tam někdo nemá 
plyšového slona, a vydaly jsme se na hlavní 
nádraží. Nasedly jsme do vlaku na Litvínov 
a tam přesedly na autobus, který nás odvezl do 
Horního Jiřetína.   
Odtud jsme vyrazily na strastiplnou cestu 
k místu noclehu. Cestou na nás narazila rodinka 
trempů, kteří nás pozvali do své osady, ale my 
měly v plánu přespat na blízkém hrádku 
Alberku. Osud nás ovšem hnal trnitou 
a kopřivovou cestou a po milionu otázek, kdy už 
tam budeme, několika prolitých slzách a 
poškrábaných nohou, jsme se ocitly před 
trempskou osadou…  
Chlápci v osadě nám vysvětlili, že jsme sešly ze 
správné cesty, a tak naše ležení pod plachtami 
nakonec stálo v lese u osady. Večer jsme si 
opekly buřty a brambory na ohni v osadě (a 
hrály si s místním psem), a pak povětšinou 
umrtvené zalehly do spacáků.  
Spaly jsme asi jen chvíli… a poté nás probudila 
vlčice, protože nás prý volá princezna 
Mononoke. Divadlo nám představilo její příběh 
boje proti zlé paní Eboshi, která ničí přírodu. A 
dostaly jsme první zprávu od ducha lesa, který 

musí stále prchat, aby přežil. Stálo tam, že 
máme jít na zámek Jezeří…  
Na zámek to byl opravdu kousek, nejhorší 
z toho byla zpáteční cesta kopřivami. Na zámku 
si nejdřív většina lidí koupila kakao, a pak byla 

prohlídka zámeckých interiérů a sklepení. Asi 
nejvíc nás zaujaly spousty tajných dveří a 
jazyková vada průvodkyně.  Strašidla ve 
sklepě byla dobrá, a dokonce zdarma!  
Další cesta vedla k vesnici Vysoká Pec. Kašty 
a Kiki vystřelily dopředu a ujaly se vedení asi 
kilometr před námi, až jsme jim musely volat 
na mobil a zpomalovat je. A kolem Křítka se 
utvořil houf asi sedmi holek a všechny zaujatě 
poslouchaly celou cestu její příšerně děsivé 
příběhy (a potom se bály jilmů, jabloní a 
domečků pro panenky). 
K večeru jsme dorazily k jirkovskému 
Červenému hrádku a našly si místečko 
v blízkém lesíku. Rozdělaly jsme oheň 
a uvařily těstoviny k večeři a poridge 
k snídani. Večer jsme si ještě povídaly u ohně, 
a pak už šly hajat. Tentokrát nás naštěstí už  

 
nikdo nebudil… 
 
V neděli část holek s Kopřivou šla do Jirkova 
na mši a ostatní jsme si na místě plnily 
nováčky a stezky, hrály hry nebo jen tak 
pobíhaly nebo se smály jako třeba Kašty a 
Kvoky. No, a když se holky s Kopřivou vrátily, 
daly jsme si oběd (Kašty si ještě stačila 
přiškvařit karimatku k horkému kameni), a šly 
na nádraží… Při čekání nám ještě Lída neboli 
vlčice předala každé vlčí zub jako talisman, 
dohodly jsme se, že budeme pomáhat přírodě 
a hledat ducha lesa po celý rok a psaly jsme si 
také navzájem vzkazy na pohlednice zámku 
Jezeří. Potom už přifrčel náš rychlík a jelo se 
domů…   Těšíme se na příště! 

Korálka 



ODDÍLOVÉ AKCE V ŘÍJNU 
 
5. - 6. 10. Oddílové přespání, lehkoatletické 
závody a mikrocyklovýlet 
 
Sraz: v pátek v 17:00 v klubovně v kroji 
Konec: v sobotu v 18:30 u klubovny 
S sebou: věci na přespání, hygienu, pojízdné 
kolo a helmu, na závody sportovní obuv do 
tělocvičny i na ven, jídlo na pátek večer a celou 
sobotu, batůžek, láhev na pití, čelovku, KPZ, 
nováčka/stezku, uzlovačku, zápisník, tužku. 
Co se bude dít: v pátek večer budeme mít 
klasickou oddílovou schůzku, možná se nám 
podaří více rozkrýt tajemství princezny 
Mononoke a pomoci jí v jejím důležitém úkolu. 
Také zkontrolujeme pojízdnost našich kol. V 
sobotu se dopoledne zúčastníme tradičních 
okresních lehkoatletických závodů ve sportovním 
areálu ZŠ Buzulucká a odpoledne se vydáme v 
sedlech našich kol na krátký výlet po okolí Teplic. 
 
 

Sobota 13. 10. Pomoc na hradě Doubravka 
 

V rámci akce 72 hodin, kdy se snažíme za 
celé skautské středisko pomáhat všude, kde 
je potřeba, se náš oddíl zúčastní pomoci na 
hradě Doubravka. Zato nás čeká prohlídka 
hradu od sklepa až na půdu – tedy na věž:) 

Sraz  v 9:00 u klubovny, návrat v 17:00.  
S sebou pracovní oděv a oběd, dobrou 
náladu a chuť pomáhat. 
 

Neděle 14. 10. Pevnost Gympl 
 

Nejen jako odměnu za práci na Doubravce 
máme jedinečnou příležitost zúčastnit se 
akce Pevnost Gympl, což je velká soutěž pro 
4členné týmy a to zejména z řad gymnazistů. 
Jelikož tuto akci organizuje Jožka, je otevřená 
taky pro nás, tak neváhejte a pojďte do toho! 
Tajemná pevnost, ve které musíš najít klíče a 
indicie a dostat se jako první k pokladu... 
Sraz: v 15:00 u Gymnázia Teplice 
Předpokládaný konec: 18:00 
S sebou: 10 Kč, boty na běhání, staré oblečení. 
 

24. - 28. 10. Podzimní prázdniny 
 
Zatím vám prozradíme, že budeme bydlet v 
pěkné klubovně v Mimoni, pojedeme společně se 
Střelkou a nebude chybět princezna Mononoke. 
Podrobnější informace a přihlášky dostanete brzy 
v klubovně. 
 

  PRO RODIČE 
 
Středisková trička 

 
Naše středisko má už rok nová hnědá šik trička 
s logem skautingu a hlavně i v dámském střihu. 
Byly bychom rády, aby si tričko Vaše dcera 
výhledově pořídila. Dostane k němu zdarma 
šátek a turbánek. Pokud máte trička zelená 
(starší středisková) nebo světluškovská modrá, 
tak není rozhodně nutné ho měnit dřív, než z 
něj Vaše dcera vyroste. Tričko je možné 
zakoupit v kanceláři střediska vždy ve středu 
odpoledne v čase schůzek za 150 Kč. 
 
 

Omlouvání z akcí 
 
Prosíme Vás a zejména Vaši dceru, aby se z 
akcí, kterých se nemůže zúčastnit, omlouvala. 
Potřebujeme dopředu vědět, pro kolik dětí 
máme připravovat program, kolik nakoupit 
potravin apod. Platí pravidlo, že ze schůzek se 
skautky mají omluvit nejpozději den před 
schůzkou své rádkyni (Korálce nebo Kvoky) a z 
akce nejpozději tři dny dopředu vůdkyni nebo 
zástupkyni vůdkyně (Lídě nebo Jožce). 
 
 

Vybavení 
 
Na výpravy je důležité mít dobré vybavení – a 
to zejména pohorky a krosnu. Do těchto věcí se 
vyplatí investovat, protože na výpravě pak trpí 
nejen Vaše dcera, ale také vedoucí, kteří si 
musí poradit s neseřiditelným batohem, 
strhanými zády či nohama plnýma puchýřů. V 
takovém případě se může stát, že výprava 
skončí předčasně i pro ostatní děti. Pokud 
byste si nevěděli rady s výběrem vybavení, rádi 
Vám poradíme. 
 
 

   

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 


