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Během října jsme toho stihly opravdu hodně - 
první víkend jsme měly oddílové přespání, 
zúčastnily jse lehkoatletických závodů (kde jsme 
dokonce obsadily přední místa v několika 
kategoriích:-) a vyjely si s Horaly na cyklovýlet 
po Středohoří. Druhý víkend nás v sobotu 
čekala pomoc na hradě Doubravka, za kterou 
jsme v rámci akce 72 hodin byly odměněny 
pěknými bílými šátky (“hady”), a v neděli jsme 
soutěžily v téměř nedobytné Pevnosti Gympl. 
A poslední prodloužený víkend nás čekaly 
podzimní prázdniny se světluškami. Kronikový 
zápis z nich od Kory najdete na konci 
Chaosníku!

AKCE V LISTOPADU

Užovkovské přespání
Sraz: pátek 2. 11. v 17:00 v klubovně 
Konec: sobota 3. 11. ve 20:30 tamtéž 
S sebou: věci na přespání, něco dobrého 
na rozdělení se s ostatními, kolo + helma, menší 
svačina na sobotu, oblečení podle počasí, 130 
Kč, plavky a ručník, nějaký svůj oblíbený film 
na DVD (nepovinné) a hlavně dobrou náladu:) 

Veverky přespání
Sraz: pátek 2. 11. v 17:30 v klubovně
Konec: sobota 3. 11. ve 20:30 tamtéž
S sebou: věci na přespání, páteční večeři, 
pokud máte doma nějaké kusy látek, tak si je 
vezměte s sebou (nebojte, budou vráceny), 
100 Kč.

V rámci družinových akcí se skautky 
zúčastní v sobotu odpoledne velké tradiční 
hry Vyzvědači. Na ty je třeba si s sebou vzít 
navíc ještě baterku, 10 Kč startovné, teplé 
nenápadné oblečení (šálu, čepici a rukavice 
určitě přijdou vhod), termosku s čajem 
(nepovinné, ale doporučené) a svačinu. Více 
informací o akci se dočtete na našich 
stránkách.

INFORMACE PRO RODIČE

S koncem kalendářního roku končí členství 
v Junáku i Vaší dceři. Abychom ji mohli i nadále 
vést jako členku, je třeba uhradit registrační 
poplatek. Středisková rada ho stanovila 

na 1 000,- Kč (pro sourozence je to 700,- Kč), 
tedy méně než 100 Kč měsíčně. Příjmy 
z registrace i tak činí asi 5 % všech příjmů 
střediska, provoz i akce jsou tedy z více než 
95 % dotované (více na našem webu v článku 
Proč zvyšujeme registraci).

Registraci uhraďte, prosím, na účet: 
2000036045/2010 nejpozději do 31. 12. 2012, 
jako variabilní symbol uveďte datum narození 
Vašeho dítěte, jeho jméno a slovo 
„REGISTRACE“ uveďte do poznámky pro 
příjemce.

Registrační poplatek zaplacený po termínu 
bude navýšen o 200,- Kč.
V příštím roce také dojde ke změně financování 
městem: dotaci na teplické děti dostaneme 
teprve tehdy, pokud rodiče podepíší prohlášení, 
že si přejí, abychom dotaci dostali právě my 
(a ne jiný kroužek nebo sportovní oddíl, kam 
dítě také chodí). Zatím není známá podoba 
takového prohlášení, předem ale prosíme, 
abyste s tím počítali. Děkujeme!

Pro případné dotazy: Jakub Mráček, 
777 323 557, jakub.mracek@gmail.com

KRONIKA
Kronikový zápis - Podzimky 2012 Mimoň

Na nádraží ve středu odpoledne se sešel 
početný houf skautek a světlušek a vyjely jsme 
směr Mimoň. Po přestupu v Děčíně jsme 
pokračovaly setmělou krajinou až do Mimoně, 
kde se nám ovšem jaksi nepodařilo vystoupit, 



takže jsme byly nuceny jet z následující stanice 
zpátky. Naštěstí se to tentokrát povedlo 
a zdárně a rychle jsme se dostaly do útulné 
teplé klubovny mimoňských skautů.
Po rychlém vybalení a večeři jsme se vydaly 
ven do tmy tmoucí ke kostelu, kde se objevila 
zlá paní Eboshi, aby zase zničila kus přírody, 
která ještě zbývá, a princezna Mononoke nás 
poprosila opět o pomoc. Na malém prostranství 
jsme si každá našly své jméno spolu s názvem 
rostliny, ke které jsme měly patřit (pomněnky, 
sněženky, pampelišky). Společně jsme zasadily 
semínko té rostliny a dozvěděly se, že od té 
doby budeme všechny společně v týmu.
Ve čtvrtek ráno jsme hned po snídani 
a rozcvičce vyrazily na celodenní výlet na 
Ralsko a průrvu Ploučnice. Cestou, aby nebyla 
nuda, jsme hrály hru, při které se nesměly 
vyslovovat slova ano-ne-jo, a po skupinách 
jsme také dostaly různé úkoly, například složit 
básničku o podzimu. A od Průrvy nás už odvezl 
zpátky domů autobus, než se někteří 
statečnější jedinci stihli brodit na druhou stranu.
Jestli jsme si myslely, že po náročné výpravě 
budeme mít klid, tak jsme se spletly, protože 
dorazila Kopřiva a vedení nás vyhnalo ven 
a následovala stezka odvahy poblíž hřbitova 
(a před tím ještě strašidelný příběh od Křítka). 
Všichni jsme ji víceméně zvládly, i když odlitek 
lidské lebky leckoho dost vyděsil, a stejně tak 
chlapík, který zdálky pořvával, že zavolá policii. 
Ale vše dobře dopadlo a my si konečně mohly 
v klidu lehnout.
Nastalo páteční ráno a celé dopoledne jsme 
hrály tzv. Ameriku, každá družinka dostala 100 
otázek, na které musela odpovědět. Některé 
jsme věděly z hlavy a některé jsme musely 
zjišťovat od vedoucích za cenu drobných 
službiček. Nějak jsme to dokázaly, i když někdo 
hůř a někdo líp, a vedení si mohlo mezi sebou 
vyřídit účty :-D
Po obědě jsme se vydaly do blízkého parku, 
kde nejdřív každá družina vytvořila z listí velký 
landart obraz své květiny, a potom jsme si 
museli najít materiál na výrobu amuletu proti 
posluhovačům paní Eboshi. Vznikly krásné 
výtvory, které ale hned další den trochu 
zmizely… pod sněhem. V klubovně jsme ten 
večer vyráběli kouzelný amulet, růže z 
barevných listů a pekly si  jablečný štrúdl. Večer 
se ještě chvíli vraždilo v městečku Palermu… a 
šlo se spát.
Ráno nás probudil zpěv Kopřivy o sněhu a když 
jsme vyhlédly z okna, ukázalo se, že je opravdu 
bílo. Sobotní dopoledne (po výborné snídani, 
vlastnoručně upečených štrúdlech) proběhlo ve 
znamení oddílového programu. My, Chaos jsme 

vyrazily na „výlet na průrvu Ploučnice“, což byl 
ve skutečnosti dvou kilometrový okruh kolem 
zasněženého parku spojený s neustávajícím 
koulováním (a dokonce jsme postavily 
i sněhuláka). Potom jsme pod mostem s pracně 
zapálenými (a stále zhasínajícími) svíčkami 
řekly, co bychom si v našem oddíle tento rok 
přály, a svíčky jsme pustily po řece. Několik 
odvážlivců dokonce vykoupalo své nohy 
v ledové vodě řeky Ploučnice. Před obědem 
jsme si ještě zahrály skvělou flašku!
Odpoledne nás čekalo završení hry – boje proti 
zlé paní Eboshi, kterou jsme udolaly kouzelným 
lektvarem vzdor sněhové vánici. První se 
umístily Pampeliška, druhé Pomněnky a až třetí 
dorazily Sněženky.
Večer následovala hra Kufr, která si u většiny 
lidí získala velkou oblibu. Zase ve družinách 
(tentokrát hráli i vedoucí) jsme předváděly, 
popisovaly a kreslily předměty, a počítaly se 
nám body. Potom ještě bylo pro dobrovolníky 
znovu Palermo, a šlo se hajat… i když 
u skautek v pokoji jsme měly ještě dost dlouhou 
dobu docela rušno. :D

Neděle - díky změně času jsme se vyspinkaly 
o hodinu déle a dopoledne si zahrály kvíz 
o vzniku Československa, a potom Skautské 
volby, kde s přehledem vyhrála strana 
nabízející pizzu až do postele pro každého 
zdarma. Tedy SSS - Sněženkovská strana 
spravedlnosti (na čemž nám Kuba ukázal, co to 
znamená populismus). A před obědem jsme 
už jen dobalily, uklidily a hurá domů… 
Naštěstí jsme tentokrát nepřejely stanici!

Korálka
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